
ПРОТОКОЛ JYg 2
ЗаСідаННЯ МіСЬКО.1. ПОСТійНО діЮЧО.І. КОМіСі.1. дЛЯ РОЗГЛЯдУ ПИТаНЬ ЩОдо

відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення та
постачання гарячо.і. води

від 26 травня 2020 року м. Житомир

присvтні:
1. КОНдРАТЮК С.М. -заступник міського голови з питань дія]іьності

виконавчих органів ради, голова комісіЇ;
2. МАРЦУН О.В. -начальник управління комунального господарства

місько.і' ради, заступник голови комісі.і.;
3. ОНІЩЕНКО А.А. -заступник начальника управління житлового

господарства місько.і. ради, секретар комісі.і.;
4.    РОГОЖИН    д.В.    -    директор    КП    «Житомиртеплокомуненерго»

ЖИТОМИРСЬКО.1. МіСЬКО.1. РадИ;
5. ГНАТЮК д.А. -представник АТ «Житомиргаз»;
6.    ЄРЬОМІН   С.А.   -   головний   інженер   КП   «Житомирводоканал»

ЖитомирськоЇ місько.і. ради;
7.   МАГдОК   О.А.   -  начальник  управління  державного   архітектурно-

будівельного контролю Житомирсько.і. місько.і. ради;
8.  ЧЕРІШП  Є.М.  -  директор  юридичного  департаменту  ЖитомирськоЇ

місько.і.ради;
9. ЦАЛ-ЦАJІКО О.П. -представник управління муніципального розвитку

міськоЇ ради, член комісі.і.

Засідання комісіЇ вважається правоможним,  якщо на ньому присутні
більш як половина ЇЇ членів, а рішення схваленим - за згодою не менше як 2/3 від
присутніх членів Комісі.ї.

Присутніх -9, і3 загально.і. кількості 16

ПОDядок денний:
1.  Інформація  КП  «Житомиртеплокомуненерго»  щодо  виконання  вимог

п.2, Розділу ІП наказ егіон Np 169  ві 26.07.2019 «Про затвердження
Порядку  відключення  споживачів  від  систем  централізованого  опалення  та
постачання гарячоЇ води» (далі - Наказ)  передбачено розміщення інформаці.і. про
перелік багатоквартирних будинків, у яких не менше ніж по]іовина квартир та
нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП на офіційному
веб-сайті  місько.і.  ради  та  виконавців  відповідних  комунальних  послуг  (КП
«Житомиртеплокомуненерго»).

2.  Розгїіяд звернень власників квартир багатоквартирних будинків (далі -
БКБ)   про   відокремлення   (відключення)   від   централізованого   опалення   та
гарячого  водопостачання  (далі  -  ЦО  та  ГВП)  з  подальшим  влаштуванням
системи індивідуального опалення.



По питанню N91 порядку денноію.
Виступили:

Рогожин д.В. - проінформував щодо визначення та надання відповідноЇ
письмовоЇ  інформаці'і'  (лист  КП  «Житомиртеплокомуненерю»  від  24.03.2020
№884/6) про 37 багатоквартирних будинки м. Житомира, у яких не менше ніж
половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відкїіючена) від ЦО
та ГВП. Щодаток№1)

ВиDішили:   доручити  управлінню  житловою   господарства  забезпечити
оприлюднення  на  офіційному  веб-сайті  місько.і. ради  інформацію  про  перелік
багатоквартирних   будинків,   у   яких   не   менше   ніж   половина   квартир   та
нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП.

Прогоjіосували: за -9
проти- О
утрималисьЮ

По питанню Nй порядку денного.
Виступили:

енко  А.А.  - довів  до  відома  членів  комісіЇ  інформацію  про   16
звернень  власників  квартир,  що  розташовані   в   10  БКБ  про  відокремленнjя
(відк]іючення) від централізованою опалення та ічрячою водопостачання (далі -
ЦО та ГВП) з подальшим влаштуванням системи індивідуального опалення, що
пропонується розглянути на засіданні комісіЇ, і3 зазначенням загально'і' кількості
кквартир в жит]ювому будинку та кількості  (%)  квартир, які  вже  відокремленні
від мереж ЦО. (згідно додатку)*

Рогожин д.В. -проінформував членів КомісіЇ про наявність заборгованості
за  наданні  комунальні  послуги  з  централізованого  теплопостачання  окремих
квартир,    які    розглядаються    щодо    .і.х    відокремлення    (відключення)    від
централізованого   опалення   та   гарячого   водопостачання   та   зауважив   про
необхідність погашення існуючо.і. заборгованості.

Після обговорення комісія вирішила:
3.1  ПОгодити наміри власників квартир (додаток №2)*, що звернулись і3

заявою про відокремлення (відктіючення) від ЦО та ГВП квартир з подальшим
влаштуванням  системи  індивідуальною  теплопостачання  (опалення  та/або
гарячого водопостачання) та рекомендувати замовити проєктну документацію,
щодо     влаштування     газово'і',     електрично.і.    чи     альтернативноЇ    системи
теплопостачання .

Отрим ати         вихідні         дані          і         технічні         умови         КП
«Житомиртепл окомун е н ерго» ,         ПАТ         «Житомиргаз» ,         АТ         «ЕК
«Житомиробленерго»      (залежно      від      типу      системи      індивідуального
теплопостачання)   та   погодження   управителя,   ОСББ,   надавача   послуг   з
обслуговування внутрішноьбудинкових систем теплопостачання.

для відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення
власник    забезпечує    розроблення    проєкту    відокремлення    (відключення)
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квартири  чи  нежитлового  приміщення  від  ЦО  та ГВП,  який  виготовляється
відповідно  до  державних  будівельних  норм  і  правил  та  має  забезпечити
ізоляцію транзитних стояків, а також, у разі потреби, перенесення транзитних
стояків.

Відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від
ЦО та ГВП здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж о1 жовтня
у спосіб, що не перешкоджає постачанню тепловоЇ енергі.і. та гарячо.і. води до
інших   квартир   та   нежитлових   приміщень   багатоквартирного   будинку,
приєднаних до ЦО та ГВП.

Усі  витрати,  пов'язані  з  відокремленням  (відктіюченням)  квартири  чи
нежитлового приміщення від ЦО та ГВП, здійснюються за рахунок власника

При    виконанні    робіт    з    відокремлення    (відключення)    квартири
дотримуватись    вимог    ІП    розділу    Порядку,    затвердженого    рішенням
виконавчого  комітету  від  21.12.2019  №   1423  «Про  міську  постійно  діючу
комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж)
централізованого опалення  та постачання гарячоЇ води».

3.2 Отримання вихідних даних і технічних умов власникам квартир, які
мають заборгованість за надану послуги з централізованого теплопостачання
перед    КП    «Житомиртеплокомуненерго»    здійснювати    після    погашення
іСНУЮЧОГО боРІУ.

Проголосували: за -9
проти- О
утримались-О

олова комісіЇ

Секретар комісі.і. А. А. Оніщенко

* -додаток підлягає оприлюдненню з урахуванням захисту персональних даних
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додаток №2*
Ng Адреса житлового будинку загmна Кількість Відсоток Подані заяви на відключення
з/п К1ЛЬК1СТЬ квартир з відюючених ПІБ заявника (Ng квартири)

квартир автономнимопеленням квартир

звернення окремих власників квартир

1 вул. Індустріа]іьна,10 40 36 90 1 звернення (кв.№10)
2 вул. Фещенка-Чопівськог26 18 13 72,2 3 звернення (кв.№№ 10,17,18

3 бульвар Старий,12 24 20 83,0 1 звернення (кв.№12)

4 вул. Офіцерська,  1 25 14 56,0 1 звернення (кв.№16)
5 вул. Небесно.і. Сотні, 41 75 46 61,3 5 звернень(ю.№№6,11,15,17,21)

6 вул. Пушкінська, 41 30 17 56,6 1 звернення (кв.№8)
7 ву]і. ГетьманаСамойловича,8 25 14 56,0 1 звернення (кв.№1)

8 вул. Ціотіковського,7 99 12 ** 1 звернення (кв.№57)       і
9 вул. Князів Острозьких,1 99 19 ** 1 звернення (кв.№117)
10 Бос 1/10 51 11

** 1 звернення (кв.№4-а)

ГОЛОВа КОМіСі.1.

Секретар комісіЇ А. А. Оніщенко


