
ПРОТОКОЛ № 9 

 

засідання постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення 

споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання) та постачання гарячої води 

28 жовтня 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 міського РЕМ                                                              

ПрАТ «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. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Розгляд заяв щодо відключення квартир та нежитлових приміщень 

багатоквартирних будинків від мереж централізованого опалення та гарячого 

водопостачання. 

2. Розгляд заяви щодо затвердження актів про відключення від мереж 

централізованого опалення та влаштування індивідуального опалення. 

 

1. 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) у зв’язку з надходженням чисельних звернень громадян, які бажають 

відокремити свою квартиру чи нежитлове приміщення від мереж 

централізованого опалення та гарячого водопостачання для влаштування 

автономного опалення у такому приміщенні, розглянути такі заяви про 

відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання і 

надати відповідні рекомендації. 



 

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» 

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 

 

в) 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 

 

г) 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 

 

 2. Слухали: про розгляд заяви щодо затвердження актів про 

відключення квартири від мереж централізованого опалення та 

влаштування індивідуального опалення. 

 

Доповідач: секретар комісії О.Гончарук, доповіла щодо подання 

мешканцем заяви про затвердження актів про відключення від мереж 

централізованого опалення та влаштування індивідуального опалення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити акти про відключення квартири від мереж централізованого 

опалення та влаштування індивідуального опалення (список додається). 
 

Результати голосування: 

«ЗА» прийняте рішення – Одноголосно 

«Утримався» - 0 

«Проти» - 0 

 

 

Голова комісії                                                                          Олександр ВЕРГУН 

 

Секретар комісії                                                             Олександра ГОНЧАРУК 


