
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 жовтня 2022 року                                                               № 3123-33-VIII 

 

Про надання дозволу на відключення 

житлового будинку №7 по провулку Петра 

Калнишевського в м. Біла Церква Київської 

області від систем (мереж) централізованого 

опалення (теплопостачання) 

 

 Розглянувши рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від              

29 липня 2022 року № 471 «Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на відключення житлового будинку № 7 по провулку Петра Калнишевського в м. 

Біла Церква Київської області від систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання)», відповідно до статті 25, частини першої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

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», постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 830 «Про затвердження 

Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання 

послуги з постачання теплової енергії», враховуючи рішення Білоцерківської міської ради 

від 28 липня 2022 року № 2806-31-VIII «Про перейменування пров. Пролетарський в м. Біла 

Церква Київської області», звернення співвласників будинку № 7 по провулку Петра 

Калнишевського, м. Біла Церква Київської області, протокол постійно діючої міжвідомчої 

комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) 

централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води від 07 вересня 

2021 року № 18, міська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл співвласникам будинку № 7 по провулку Петра Калнишевського 

в м. Біла Церква Київської області на від'єднання будинку в цілому від систем (мереж) 

централізованого опалення (теплопостачання) та влаштування в кожній квартирі 

індивідуальних систем опалення з використанням природного газу.  

2. Відключення будинку № 7 по провулку Петра Калнишевського в м. Біла Церква, 

Київської області від централізованого опалення здійснювати відповідно до 

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. 

3. Відключення будинку № 7 по провулку Петра Калнишевського в м. Біла Церква, 

Київської області від систем (мереж) централізованого опалення здійснити лише в 

міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня. 

4. Витрати, пов’язані з відключенням від систем (мереж) централізованого опалення 

здійснюються за рахунок власника (співвласників). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань житлової політики, комунального господарства, природокористування, охорони   

довкілля та енергозбереження, водного та лісового господарства. 

 

 Міський голова                                                              Геннадій   ДИКИЙ  


