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Автор
Постiйна комiсiя MicbKoi ради з питань
житловоТ полiтики, комунального
господарства, транспорту i зв'язку,
природокористрання, охорони
довкiлля та енергозбереження,
м. Колосенко

Про затвердження складу постiйно дiючоi KoMicii дJuI розгляду
питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем (мереж)

централiзованого опалення (теплопостачання), постачання гарячоI
води та Порядку вiдключення (вiдокремлення) сшоживачiв вiд систем

централiзованого опаJIення та постачання гаря.Iоi води

Розглянувши звернення постiйноi KoMicii MicbKoi ради з питань житловоi полiтики,

комунzrльного господарства, транспорту i зв'язку, природокористрi}ння, охорони довкiлля
та енергозбереження вiд _ 2019 року Jф /2-1,J, вtдловiдно до п. 7 роздiлу
VI Закону Украiни <Про житлово-комlтrальнi послуги)), Порядку вiдключення споживачiв

вiд систем центра;liзованого опЕtлення та постачання гарячоi води, затвердженого Наказом

MiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвничтва та житлово-комуншIьного господарства

Украiни 26 липня 2019 р. Jф 169, MicbKa рада вирiшила:

1. Затвердити склад постiйно дiючоi KoMiciT для розгляду питань щодо

вiдключення споживачiв вiд систем (мереж) централiзованого опЕlленIш (теплопостачання),

постачання гарячоi води згiдно з додатком 1.

2. Затвердити Порядок вiдключення (вiдокремлення) споживачiв вiд систем

центра_пiзованого опалення та постачання гарячоi води згiдно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рiшення покJIасти на постiйну комiсiю MicbKoi

ради з питань житловоi полiтики, комунirльного господарства, транспорту i зв'язку,

природокОристування, охорони довкiлля та енергозбереження.

мiський голова Г..Щикий



Додаток 1

до рiшення MicbKoi ралrt
вiд
]ф

Склад
постiйно дiючоi KoMicii для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систеNl

(мереж) центрrl,,Iiзованого опi}лення (теплопостачання), постачання гарячоi водtт

Кравець - голова KoMicii, заступник мiського голови;
Анатолiй
васильович

Савченко - заступник голови KoMiciT, директор департаменту житлово-
Олег Iванович комунаJIьного господарства MicbKoT ради;

Купрiенко - секретар KoMicii, начаJIьник вiлiлу експлуатацii житла
Анатолiй управлiння житлового господарствадепартаменту житлово-
Олександрович комунальногогосподарствамiськоiради,

Члени KoMicii:

Балас Юрiй - депутат Бiлоцеркiвськоi MicbKoT ради ( за згодою);
миколайович

Беззубенко - начаlrьник району експлуатацii водопровiдних мереж ТОВ
Микола (БIЛОЦЕРКIВВОДА> (за згодою);
васильович

Гарбузенко - провiдний фахiвець Бiлоцеркiвського районного вiддiлу

Щмитро Головного управлiння !СНС у КиiЪськiй областi, майор сл,чжби

Володимирович цивiльногозахисту(зазголою);

,Щорогань - начzulьник вiддiлу державного архiтектурно-булiвельного
Володимир контролю Бiлоцеркiвськоiмiськоiради;
Леонiдович

Iванченко - начальник метеостанцii Бiла L{epKBa (за згодою);
олена
в'ячеславiвна

Залевська - провiдний спецiа;riст з туризму i охорони пам'яток вiддiлу
Олександра культуриiтуризмуБiлоцеркiвськоiмiськоiради;
Iгорiвна

Захарiна - iнженер служби приеднання i розвитку комунацьно],о
Свiтлана пiдприсмства Бiлочеркiвськоi MicbKoi pa,,ill

Станiславiвна <Бiлоцеркiвтепломережа>;



Кошляк Юрiй
миколайович

Макiйчук
Руслан
Володимирович

михайленко
Наталiя
Анатолiiвна

Мiсiйко
В'ячеслав
Петрови.r

Музичук
Iрина
Володимирiвна

Онуфрiев
Валерiй
михайлович

CTpyHiH
Вадим
васильович

Тараненко
€вген
миколайович

Фурсенко Сергiй
Анатолiйович

2

- депутат БiлоцеркiвськоТ MicbKoi ради ( за згодою);

начаJIьник управлiння житлового господарства департаNrент),

житлово-комунiшьного господарства мiськоi ради;

- провiдний фахiвець вiддiлу державного нагляду за дотриманняNj
санiтарного законодавства Бiлоцеркiвського мiського управлiнняr
Головного управлiння .Щержпродспоживслужби в Киiвськiйr
областi (за згодою);

- головний iнженер Бiлочеркiвського вiддiлення АкцiонерrтоI tl

Товариства <оПЕРАТоР ГАЗОРоЗПОДЛЬнОi СИСТЕN4I]
(КИiВОБЛГАЗ ) (за згодою);

- головний спецiалiст вiддiлу державного нагляду за дотриманням
санiтарного законодавства державний iнспектор
Бiлоцеркiвсь.кого мiського управлiння Головного управлiнлtя

.Щержпродспоживслужби в Киiвськiй областi (за згодою);

- головний спецiа,riст управлiння з питань надзвичайних сит_чаr{iй

та цивiльного захисту населення Бiлоцеркiвськоi мiськоi ради;

- начальник району експлуатацii каналiзацiйних мереж ТUt]
БIЛОЦЕРКIВВОДА) (за згодою);

- головний iнженер Бiлоцеркiвського РП ПрАТ <КиiвобленерI-о.))

(за згодою);

- головний iнженер комунального пiдприсмства Бiлоцеркiвськоl
мiськоi ради <Бiлоцеркiвтепломережа>;

- представник територiального органу, який реа-пiзуе дер;кавн.ч

полiтику зi здiйснення державного наглялу (контролю) у сферi

охорони навкоJIишНього природного середовиЩа, рацiонапьноi,(]
використання, вiдтворення i охорони природних pecypciB (за

згодою);
- архiгектор (iнженер), що мас квалiфiкацiйний сертифiкат (-за

згодою).

Секретар MicbKoT ради В. Кошель



.Щодаток 2

до рiшення
вiд

мiськоi ради
20l9 р.

}ф

Порядок

вiдключення (вiдокремлення) споживачiв вiд систем центрi}лiзованого опалення,га

постачання гарячоi води

1.Загальнi положення

1.1. Цей Порядок визначае процедурУ вiдключення (вiдокремлення) власtiltl,ilt

(спiввласникiв) будiвель, у томУ числi житлових будинкiв, квартир та нежрIтJU-)IJ}]}:

примiщень багатоквартирних булинкiв (да.,T i - споживачi) вiд систем (шrереж)

централiзованого опаJIення (теплопостачання) та постачання гарячоi води вiдповi;tно

до Закону УкраТни кПро житлово-комуна"rьнi послуги) та Порядку вiдключення

споживачiв вiд систем централiзованого опаJIення та постачання гарячоТ g;lДl{.

затвердженого Наказом MiHicTepcTBa регiона-гlьного розвитку, булiвниuтва та жиТ'Л{]В(,,

комунаJIьного госIIодарства УкраТни 26 липня 2019 р. Jф 169,

1.2. Щiя цього Порядку поширюеться на споживачiв, виконавцiв комlтrальноi пос-lуr}I j

постачання тепловоi енергii, виконавцiв комунальноi послуги з постачання гарячоI IJ(l,]{iI*

виконавцiв робiт з обслуговування внутрiшньобудинкових систем теплопостачаItjlя 'iii

постачання гарячоТ води, операторiв зовнiшнiх iнженерних мереж, викоrrав,ri {_)p! frl'r

Бiлоцеркiвськоi MicbKoi ради.

1.з. У цьому IIорядку термiни вживаються вiдповiдно до визначень, встаI{овлеIIIIх

порядком вiдключення споживачiв вiд систем централiзованого опfu,Iення та постача,iня

гарячоi води, затвердженого Наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвниt{тRа Tt]

житлово-комунаJlьного господарства Украiни26 липня 2019 р. ]ф 169.

1.4. Рiшенням Бiлоцеркiвськоi Micbkoi ради створю€ться та затверджусться склад ttocTiйtitl

дiючоi KoMicii для розгляду питань шIодо вiдключення споживачiв вiд систем (п,rерс-*)

централiзОваногО опtL.IенЕЯ (теплопосТачання) та постачання гарячОi води (далi - Комiсiя),

i.5. Комiсiя € консультативно-дорадчим органом органу мiсцевого cal\,{oBpЯii},BatiIi-,t,

основним завданням якого € розгляд питань щодо вiдключення споживачiв rli li

центра,тiзованого опаJIення (далi - I_{O) таlабо гарячого водопостачання (гвп),

1.6. Комiсiею длЯ проведенНя консульТацiй м.ожУть заJIучатися спецiалiсти рiзного фаху,

ВихоДячиЗхаракТерУТасклаДносТlПиТанЬ'якlнеюВирlшУюТЬся.

|.7, Засiдання KoMicii вiдбуваються не рiдше нiж один раз на мiсяць. Органiзаuiя pLэбr-,,lit

комiсiТпоклада€ТьсянаголовУ KoMiciT' а у разi його вiдсУтностi - найогО ЗаСr}Il}iiiLlj,i,
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1.8. РiшенНя KoMicii приймаеться вiдкритим голосуванням. Рiшення ввФкаеться прrtйrtя,г1,1u"

якщо за нього прого;осува;lо бiльшiсть з числа присутнiх. При рiвнiй кiлькостi голосiв

голос головуючого е вирiшаJIьним.

1.9. Рiшення KoMicii оформлюеться протоколом протягом п'яти робочих днiв i.з -iня

проведення засiдання koMicii та мас рекомендацiйний характер.

1.10. Рiшення koMicii оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi органу мiсцевrзгil

самоврядУвання з дотриманням вимог Закону Украiни <Про захист персончшьних дан[Iх)),

2. Порядок вiдключення власникiв (спiввласникiв) будiвель, у тому числi жltтлових

булинкiв вц ЦО таlабо ГВП

2.1. Власник (спiввласники) булiвлi, в томучислi житлового булинку, подас (подаю1l,.i .iil

I_{eHTpy надання адмiнiстративних послуГ управлiння адмiнiстративних fi(}d]il i"

Бiлочеркiвськоi MicbKoT ради заJIВу про вiдключення булiвлi, в тому числi я(ит,]lонirгL)

булинку, вiд Цо та/або гвп, яка склада€ться в довiльнiй формi, iз зазначенням причi{ни

вiдключення? а також iнформачiю про HaMip влаштування в булiвлi систем iндивiл_virльfiOгr..

чи автономного теплопостачання (опа,rення таJабо гарячогО водоrrостачаlrня). Д,tЯ

багатоквартирного будинку до заяви додатково додаеться протокол зборiв спiввласнi,ti,;lв

багатокваРтирногО булинкУ (витяГ iз протокОJry) прО YXBaJ'IeHe спiввласнИкаrvrи рiшенt{я IlL){_)

вiдключення- булинкУ вiд цо таlабо гвП та зазначаються особи, 1TloBlloBaжeHi

представляти irrr"p"." спiввласникiв у вирiшеннi питань щодо вiдключення

багатоквартирного булинку.

Z.2. Заступник голови KoMiciT або секретар KoMicii отримують В Щентрi Ha_li.illli_,i

адмiнiстративних послуг управлiння адмiнiстративних послуг Бiлоцеркiвськоi MicbKtlT ilailli
поданi вiдповiдно до пункту 2.1. цього Порядку заJ{ви з додатками.

2.З. ПрийМання-переДача КомiсiеЮ вiд управЛiння адмiнiстративних послуг MicbKoT pa:tl,

зitяв з доданими до них документами мае проводитися на пiдставi аКТУ ПРИйМаННЯ-ПСРе r,1';i

док}ментiв довiльноi форми, а-пе з обов'язковим зазначенням прiзвища, iм'я, по-батьковi

зaulвника' представника заявника, повного перелiку наданих заявником документiв. датl|

з€UIви, дати переДачi/приймання з€UIви, пiдписiВ та прiзвиЩ повноважних осiб вiд центр},

ншання адмiнiстративних послуг та вiд koMicii.

2.4, Комiсiя на найближчому засiданнi
числi житлового будинку, вiд ЦО таlабо
представника.

розглядае заJIву про вiдключенIuI булiвлi- в тi,!},1\

ГВП за участю зiUIвника чи його yпoBнoBa)iieilill i,,)

2.5. Комiсiя вiдповiдно до законодавства розглядае поданi документи за HiU{BHc|Lli

затвердженоi мiською радою схеми теплопостачання м. Бiла Щерква,

2.6. Комiсiя приймае рiшення щодо вiдключення булiвлi, в тому числi житлового будlttrк}',

вiд Цо та/або ГВП та нада€ пропозицii щодо типу системи iндивiдуального чи aBToHo]vItl(lI ()

теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання), яку можна встаноtsItlи R

булiвлi пiсля вiдключення.

23. Пiд час прийнятгя рiшення Комiсiя врахову€ технiчнi можливостi наявних lv{с})е;ъ

газопостачання, водопостачання та електропостачання населеного пункту чи окремOг(]
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кварталу (мiкрорайону) Iцодо забезпечення живлення запропонованот B.ilacHlli,l,,t,t\ji

1спiuвлас"иками) булiвлi системи, та за потребИ нада€ пропозицii органУ мiсцевогtl

самоврядування щодо збiльшення поryжностей, а також замiни сис],е\I

внутрiшньоквартальних, магiстрrlJlьних мереж електро-, гatзо-, водо-, теплопостачання,

поrрiб"r* для встановлення в будiвлi системи iндивiдуального чи aBТoнc')ý{}!{li{,}

теплопостачання (опа,rення таlабо гарячого водопостачання) та пропозичiТ tцr,;11;

фiнансування таких заходiв.

2.8. Комiсiя переда€ свое рiшення до Бiлоцеркiвськоi MicbKoi ради протягом п'яти робо,iих

днiв iз дня його прийняття.

2.9. Бiлоцеркiвська MicbKa рада розгляда€ наданi Комiсiею документи про вiдключеtrпя Bj i

I-{O таiабо ГВП у строк, визначений Законом УкраiЪи <Про звернення громадян),

2.10. Бiлоцеркiвська MicbKa рада на найближчому засiданнi за yracTi заявника чи йсll1-1

уповноваЖеногО ,rрaд.ru"""*u приймаС вiдповiднО дО законодавства рiшення пlолt.t

"iд*пrоr."ня 
булiвлi, в томУ числi житлового будинку, вiд ЦО таJабо ГВП з урахування]\t

рекомендацiй KoMicii.

2.1 1. Копiя рiшення Бiлоцеркiвськоi MicbKoi ради надасться заявниковi,

z.|2. Дllя вiдключення будiвлi, в тому числi житлового будинку, власникаj\,Il]

(спiввласНиками) будiвлi' виконавцем вiдповiДноТ комуНальноi послуги, або ошераторr-rri

зовнiшнiх iнженерних мереж, якщо BiH не е виконавцем комунirльноi послуги, абс\ iяri;l,tbT

залучениМ власникоМ (спiввласниками) повноважним суб'ектом господарIованFIя, \",I?ii

бути дотРимана процедура, строки, порядоК повiдомлення, 1нш1 }мови, Bc,гagot}"ilci{1

Гiор"лпо* вiдключення спожиВачiв вiд систеМ централiзованого опаJIення та постач;iнI],{

гарячоi води, затвердженого Наказом MiHicTepcTBa регiона-ltьного розвитку, булiвництва lit

житлово-комунt}льного господарства Украiни26 лиIIня 2019 р. J\Ъ 169.

2.1з. ПiслЯ виконаннЯ робiТ iз вiдклюЧення булiВлi вiД I_{O таlабО ГВП склаДа€тьсЯ аКТ Ilpi)

вiдключеНня булiвлi, u ,оrУ числi житлового будинку, вiд зовнiшнiх iнженерних c}{cТcil

(мереж) централiзОваногО опаJIеннЯ (теплопосТачання)/пОстачаннЯ гарячоi води, в порядк/v

та за формою, визначеними Порядком вiдключення споживачiв вiд систем

центра,тiзоuu"оaо опалення та постачання гарячоi води, затвердженого Наказtlм

мiнiътерства регiонального розвитку, будiвничтва та житлово-комунального госпс)дарс гit?l

Украiни 26 лилня 2019 р. Jф 169.

2.14. Пiсля пiдписання акту виконавець вiдповiдноi комунальноi послуги повiдоtvl-цяс

власника (спiввласникiв) про перегляд умов або розiрвання договору про надан[iя

вiдповiдноi комунальноi послуги.

3. Порядок вiдокремлення (вiдключення) власпикiв квартир та нежитJовlrх

примiщень багатоквартирних будинкiв ви Цо та Гвп

3.1, Iнформацiя про переЛiк багатоквартирних будинкiв, у яких не менше нlж полоI]jii{it

квартир та нежитлових примiщень вiдокремлена (вiдключена) вiд Що та гвп, розлtilrii,с]ьсit

на офiцiЙномУ веб-сайтi Бiлоцеркiвськоi мiськоI ради та виконавцiв вiдгlовii{}lti",

комунаJIьних послуг.
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з.2. Власники квартир та нежитлових примiщень багатоквартирного будинку, при€днаног()

до цо та гвп, мають право вiдокремити (вiдключити) свою квартиру чи 
'rgДЦt.Г!{_r}-!С

примitценНя вiд ЦО та ГВП у разi, якщО на денЬ набраннЯ чинностi ЗаконоМ Украiни <i-il:tl

житлово-комуна_шьнi послуги)) не менше як половина квартиР Та НеЖИТЛОВИХ ПРltМllЦ';1'1,

цього булинкУ вiдокремлена (вiдключена) вiд Цо та ГВП, та влаштувати сис]е\,{il

iндивiдуа_llьного тепло1rостачання (опа,тення таlабо гарячого водопостачання) _v такiй

квартирi чи нежитловому примirценнi.

з.3. щля вiдокремлення (вiдключення) вiд ЦО та ГВП власник квартири ЧИ НеЖИ'tjlОI],i}|С

примiщення багатоквартирного булинку зверта€ться до I_{eHTpy надання адмiнiс,гра,I,иliiIllх

послуг управлiння адмiнiстративних послуг БiлоцеркiвськоТ MicbKoT Рши з письN{овою

заrIвою в довiльнiй формi iз зазначенням причини вiдокремлення (вiдключення) ,га пода€

iнформаuiю про HaMip влаштування системи iндивiдуального теплопостачання (опатс,ння

таlабо гарячого водопостачання) такоi квартири чи нежитлового примirцення.

з.4, Заява про вiдокремлення (вiдключення) квартири чи нежитловогО гrримitцеtll;Я

багатоквартирного булинку вiд ЦО та ГВП передасться на розгляд KoMiciT.

з.5. КомiСiя на найближчомУ засiданнi розгляда€ зiUIву про вiдокремлення (вiдключення)

квартири чи нежитлового примiщення вiд I]o та Гвп за участю заlIвника або r"lrэго

уповновrDкеного представника.

з.6. Комiсiя надас заrlвникоВi рекомендацii шодо можливих BapiaHTiB влаштування Lll,!cl,cl{i1

iндивiдуаrrьного теплопостачання (опа,rення та/або гарячого водопостачання) у rакiй

квартирi чи нежитЛовомУ примiщенНi та щодО зборУ вихiдниХ даниХ i технiчнИХ УМОВ Дjlяl

виготовлення вiдповiдноi проектноi документацii.

з.7. Витяг iз протоколу KoMicii з результатами розгляду звернення нада€ться заявtrиконi

протягом десяти робочих днiв.

з.8. Щля вiдокремлення (вiдключення) квартири чи нежитлового примirцення власнлlкоý{

квартири чи нежитлового примiщення, виконавцем робiт з обслуr,овуi]анI,Il{

внlтрiшньобудинкових систем теплопостачання або постачання гарячоi води ,Iи iHrшlt",t

залучениМ власникоМ повноважним суб'сктом господарювання, а також виконаIil].;li

вiдповiднОi комунаЛьноi послуги, мас бутИ дотримана процедур4 строки, llОРЯ:it-,i,l

повiдомлення, iншi умови, встановленi Порядком вiдключення споживачiв вiд Lll{(:ieti

централiзованого опа,lення та постачання гарячоi води, затвердженого Нака,зоцr

MiHicTepcTBa регiонаlrьногО розвитку, будiвничтва та житлово-комунаJIьного господарс,г}ri]

УкраТни 26 лилня 2019 р. JЮ 169.

з,9. Пiсля завершення робiт iз вiдокремленнrl (вiдключення) квартири чи не)Itит-rlового

примiщенн" uiд I_{O та ГВП складасться акт про вiдокремлення (вiдключенrlii !

квартири/нежитлового примiщення вiд мереж централiзованого опаJIення та постаLIаIiня

гарячоi води, в порядку тЬ за формою, визначеними Порядком вiдключенЕя споживачiв вiд

a"ъra* централiзованого опа,,tення та постачання гарячоi води, затвердженого нака]tirv

MiHicTepcTBa регiона,,tьного розвитку, булiвничтва та житлово-комунального господарс,]ва

УкраТни 26 лилня 2019 р. }ф 169.

з.10. ПiсЛя пiдписання актУ виконавеЦь вiдповiДноi комуНальноi послуги повiдонi.,tя,.

власника про перегляд умов або розiрвання договору про надання послуги,

3.i1. Не допуска€Ться примусове вiдокремлення (вiдключення) вiд IJO та ГВП B-lacrIll;<jB

квартир та нежитлових примiщень' приеднаних до Цо та Гвп, у багатоквартирt|t{\
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будинкаХ у разi вiдокремЛення (вiдКлючення) вiд ЦО та ГВП iнших власникiв KBap,],},i[] Ii,]

нежитлових примiщень.

Секретар мiськоi ради В. Коtше:lr,


