
ПРОТОКОЛ № 7 

 

засідання постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення 

споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання) та постачання гарячої води 

16 вересня 2021 року             м. Кропивницький 

Головував: Вергун Олександр Сергійович, заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії. 

Присутні: начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Кропивницької міської ради, заступник голови комісії                                    

В.Кухаренко, провідний спеціаліст відділу з ремонту та розвитку житлово-

комунального господарства Головного управління житлово-комунального 

господарства, секретар комісії О.Гончарук, директор КП «Теплоенергетик» 

КМР» О.Чельник, начальник Кіровоградського РЕМ                                                              

ПАТ «Кіровоградобленерго» С.Руденко, директор Кіровоградського ВКГ             

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» В.Давидчук, начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення С.Коваленко, начальник 

управління Державного архітектурно-будівельного контролю О.Філоненко, 

начальник КП «ЖЕО № 2» КМР» О.Петрусенко, начальник КП «ЖЕК № 9» 

КМР» Ю.Сидоренко. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Розгляд заяв щодо відключення квартир від мереж централізованого 

опалення та гарячого водопостачання відповідно до Програми оптимізації 

системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2021 рік. 

2. Розгляд листа КП «ЖЕО № 2» КМР» щодо відключення житлових 

будинків від мереж централізованого опалення. 

3. Розгляд протоколів загальних зборів мешканців щодо відключення 

будинків від мереж централізованого опалення, що перебувають в управлінні               

КП «ЖЕК № 9» КМР». 

4. Розгляд листа Кіровоградського РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» 

щодо встановлення електроопалення у житловому будинку по                                            

вул. Кропивницького, 7, корп. 2. 

5. Розгляд заяв щодо відключення квартир та нежитлових приміщень 

багатоквартирних будинків від мереж централізованого опалення та гарячого 

водопостачання. 

6.   Різне. 

1. Слухали: про розгляд заяв щодо відключення квартир від мереж 

централізованого опалення та гарячого водопостачання відповідно до 

Програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 

2021 рік. 



 

Доповідач: секретар комісії О.Гончарук, доповіла про подання 

мешканцями заяв щодо відключення квартир багатоквартирних будинків від 

мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, відповідно до 

Програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на    

2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Рекомендувати відокремити квартири від мереж централізованого 

опалення та гарячого водопостачання та влаштувати у таких квартирах 

індивідуальне опалення, відповідно до Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2021 рік (список додається). 

 

Результати голосування: 

«ЗА» прийняте рішення – Одноголосно 

«Утримався» - 0 

«Проти» - 0  

 

2. Слухали: про розгляд листа КП «ЖЕО № 2» КМР» щодо 

відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення. 

 

 Доповідач: начальник КП «ЖЕО № 2» КМР» О.Петрусенко надала перелік 

житлових будинків, у яких залишилось по одній квартирі підключеній до 

централізованого теплопостачання, а також надала протоколи загальних зборів 

мешканців щодо відключення таких будинків від мереж централізованого 

опалення, що додаються. 

 Додатково повідомила, що вказані будинки з верхньою розводкою подачі 

теплоносія і в деяких будинках відсутні підвальні приміщення, що 

унеможливлює відключення стояків та може спричинити виникнення аварійних 

ситуацій під час опалювального сезону. 

 Враховуючи вищевикладене, О.Петрусенко звернулась до комісії з 

проханням надати дозвіл на припинення подачі теплоносія на вказані у листі 

будинки, а саме:  

- вул. Арсенія Тарковського, буд. 10 

- вул. Арсенія Тарковського, буд. 14 

- вул. Арсенія Тарковського, 16, корп. 3 

- вул. Велика Перспективна, 7 

- вул. Віктора Чміленка, 96-а 

- вул. Гагаріна, 35 

- вул. Тараса Карпи, 71 

- вул. Пашутінська, 51-а 

- вул. Велика Перспективна, 25/34 

- вул. Гоголя, 95/46 

- вул. Михайлівська, 33 

- Студентський бульвар, 12 



- Студентський бульвар, 13 

- вул. Пашутінська, 5/24 

- вул. Олексія Єгорова, 7, корп. 2 

- вул. Шевченка, 25-б 

-  

ВИРІШИЛИ: 

 

 Рекомендувати відключення вищезазначених будинків від мереж 

централізованого опалення та гарячого водопостачання, відповідно до листа                  

КП «ЖЕО № 2» КМР» та протоколів загальних зборів мешканців. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» прийняте рішення – Одноголосно 

«Утримався» - 0 

«Проти» - 0 

 

 3. Слухали: про розгляд протоколів загальних зборів мешканців щодо 

відключення будинків від мереж централізованого опалення, що 

перебувають в управлінні КП «ЖЕК № 9» КМР». 

 

 Доповідач: начальник КП «ЖЕК № 9» КМР» Ю.Сидоренко надав 

протоколи загальних зборів мешканців щодо відключення від мереж 

централізованого опалення будинків по вул. Лінія 9-а, буд. 38 та по                                   

вул. Лінія 9-а, буд. 42 та звернувся з проханням відключити вищевказані будинки 

від мереж централізованого опалення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Рекомендувати відключення будинків по вул. Лінія 9-а, буд. 38 та по                

вул. Лінія 9-а, буд. 42 від мереж централізованого опалення відповідно до 

протоколів загальних зборів мешканців. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» прийняте рішення – Одноголосно 

«Утримався» - 0 

«Проти» - 0 
 

 4. Слухали: про розгляд листа Кіровоградського РЕМ                                       

ПАТ «Кіровоградобленерго» щодо встановлення електроопалення у 

житловому будинку по вул. Кропивницького, 7, корп. 2. 

 

 Доповідач: начальник Кіровоградського міського РЕМ ПрАТ 

«Кіровоградобленерго» С. Руденко повідомив, що було помилково проведено 

розрахунок пропускної спроможності живлячої мережі 0,4 кВ на житловий 

будинок по вул. Кропивницького, 7, корп. 2 та звернувся з проханням анулювати 



видані рішення постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення 

споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та 

постачання гарячої води на встановлення електроопалення за вказаною адресою. 

 Дана обставина пов’язана з тим, що схема живлення даного житлового 

будинку виконана таким чином, що 1КЛ-0,4 кВ від ТП-509 РБ-20 живить 

поквартирне навантаження, а 2КЛ-0,4 кВ від ТП-509 РБ-22 живить ліфтове і 

освітлювальне навантаження. В наданому до комісії розрахунку, згідно списку 

адресів для опрацювання та надання інформації, щодо можливості встановлення 

автономного електроопалення, було помилково враховано сумарну пропускну 

спроможність 2-х КЛ 0-4 кВ на навантаження 108 квартир. 

 При повторному розрахунку пропускної спроможності однієї КЛ-0,4 кВ 

від ТП-509 РБ-20 з навантаженням всіх житлових квартир з врахуванням 

коефіцієнту одночасності, було встановлено, що резервна пропускна 

спроможність живлячої кабельної лінії 0,4 кВ на житловий будинок по                       

вул. Кропивницького, 7, корп. 2 відсутня, тому подальше прийняття рішень щодо 

рекомендації встановлення електроопалення у вказаному будинку неможливе. 

 Враховуючи вищевикладене, було запропоновано розглянути можливість 

анулювати видані рішення щодо встановлення електроопалення у будинку по 

вул. Кропивницького, 7, корп. 2 та надати нові рекомендації на встановлення 

газового опалення у квартирах вищезазначеного будинку. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Врахувати інформацію, надану начальником Кіровоградського міського 

РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго» С.Руденком в роботі комісії та 

рекомендувати власникам квартир житлового будинку по вул. Кропивницького, 

буд. № 7, корп. 2 встановлення автономного газового опалення у таких 

квартирах. 

 

 Результати голосування: 

«ЗА» прийняте рішення – Одноголосно 

«Утримався» - 0 

«Проти» - 0 

 

5. Слухали: про розгляд заяв щодо відключення квартир та 

нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від мереж 

централізованого опалення та гарячого водопостачання. 

 

Доповідач: секретар комісії О. Гончарук, доповіла про подання 

мешканцями заяв щодо відключення квартир та нежитлових приміщень 

багатоквартирних будинків від мереж централізованого опалення та гарячого 

водопостачання. 

ВИРІШИЛИ: 

а) відповідно до пункту 1 розділу III наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України                                 



від 26 липня 2019 року № 169 «Про затвердження Порядку відключення 

споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води» 

встановлено, що у мешканців (список додається) немає правових підстав на 

відокремлення вказаної квартири чи нежитлового приміщення, тому надати 

відповідні рекомендації немає можливості. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» прийняте рішення – Одноголосно 

«Утримався» - 0 

«Проти» - 0 

 

б) відповідно до пункту 1 розділу III наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України                               

від 26 липня 2019 року № 169 «Про затвердження Порядку відключення 

споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води», 

враховуючи інформацію Кіровоградського міського РЕМ                                                 

ПрАТ «Кіровоградобленерго» щодо можливості влаштування електроопалення 

у квартирах житлових будинків зазначених заявниками, рекомендувати 

встановити систему індивідуального опалення власникам квартир та нежитлових 

приміщень у багатоквартирних будинках (список додається), у яких згідно з 

наданою інформацією КП «Теплоенергетик» КМР», не менше ніж половина 

квартир та нежитлових приміщень відокремлена від мереж централізованого 

опалення та гарячого водопостачання, за умови відсутності заборгованості за 

житлово-комунальні послуги. 
 

Результати голосування: 

«ЗА» прийняте рішення – Одноголосно 

«Утримався» - 0 

«Проти» - 0 

 

в) на виконання пункту 6 розділу III наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України                              

від 26 липня 2019 року № 169 «Про затвердження Порядку відключення 

споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води» 

заяви мешканців щодо відключення від мереж централізованого опалення та 

гарячого водопостачання для влаштування індивідуального електроопалення 

(список додається) направити на опрацювання до Кіровоградського міського 

РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго» для визначення можливості встановлення 

електроопалення та подальшого надання рекомендацій. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» прийняте рішення – Одноголосно 

«Утримався» - 0 

«Проти» - 0 



6. Слухали: про роботу постійно діючої комісії для розгляду питань 

щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 

опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води в опалювальний 

період. 

 

 Доповідач: секретар комісії О.Гончарук повідомила про початок 

опалювального періоду 2021/2022 року та про те, що відповідно до пункту 8 

розділу III Порядку відключення споживачів від систем централізованого 

опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 26.07.2019 року № 169, відокремлення квартири чи нежитлового 

приміщення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання 

здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що 

не перешкоджає постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир 

та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО та 

ГВП. 

ВИРІШИЛИ: 

 

Враховуючи пункт 11 рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 22.06.2021 року № 378 «Про заходи щодо підготовки міського 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року», відповідно 

до якого, у зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань магістральних і 

внутрішньобудинкових теплових мереж та заповнення їх водою, необхідно 

припинити з 01.09.2021 року надання дозволів та влаштування індивідуальних 

систем опалення багатоповерхових житлових будинків, внести на розгляд комісії 

заяви про відключення від мереж централізованого опалення та влаштування 

індивідуального опалення після завершення опалювального періоду. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» прийняте рішення – Одноголосно 

«Утримався» - 0 

«Проти» - 0 

 

 

 

Голова комісії                                                                          Олександр ВЕРГУН 

 

Секретар комісії                                                             Олександра ГОНЧАРУК 


