
ПРОТОКОЛ Ng 3
ЗаСідаННЯ МіСЬКО.1. ПОСТійНО діЮЧО.1. КОМіСі.1. дJІЯ РОЗГЛЯдУ ПИТаНЬ ЩОдО

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

від 25 червня 2020 року М. ЖИТОМИР

пDисші:
1. КОНдРАТЮК С.М. -заступник міського голови з питань діятіьності

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

міськоЇ ради, заступник голови комісіЇ;
3. ОНІЩЕНКО А.А. -заступник начаjіьника управління житлового

господарства міськоЇ ради, секретар комісі'і';
4.    РОГОЖШІ    д.В.    -    диреіпор    КП    «Житомиртеплокомуненерго»

ЖЖитомирськоЇмісько.і.ради;
5. ГНАТЮК д.А. -представник АТ «Житомиргаз»;
6.    ЄРЬОМІН   С.А.   -   іюловний   інженер   КП   «Житомирводоканал»

ЖЖитомирськоЇмісько.і.ради;
7.   МАГдЮК   О.А.   -  начальник  управління  державного   архітектурно-

будівельного контролю Житомирсько.і. місько.і. ради;
8.  ЧЕРШШІ  Є.М.  -  директор  юридичною  департаменту  ЖитомирськоЇ

міськоЇ ради;
9. РАЖЕВ А.В. -начаjіьник управління муніципального розвитку міськоЇ

ради, член комісіЇ;
10. СКОРОПАд І.М. -депутат Житомирсько.і. місько.і. ради, член постійно.і.

комісіЇ з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста;
11.   СТЕПАІЩКА   Т.В.   -заступник   начальника   КП   «Інспекція   з

благоустрою м.Житомира» ЖитомирськоЇ місько.і. ради;
12.  дідКІВСЬКИй М.В. -начальник управління  з  питань  надзвичайних

ситуацій та циві.льного захисту населення ЖитомирськоЇ міськоЇ ради;
13. БЛАЖИЄВСЬКІй І.й. -директор департаменту містобудування та

земельних відносин ЖитомирськоЇ міськоЇ ради;
14. ПІВОВАРОВА С.І. -управитель, директор ПП «КВЖРЕП№8».

Засідання комісі-Ї вважається правоможним,  якщо на ньому присутні
більш як половина .Ї.Ї членів, а рішення схваленим - за згодою не менше як 2/3 від
присутніх членів Комісії.

Присутніх -14, і3 загальноЇ кількості  16.

ПоDядок денніій:

1.  Розгляд звернень власників квартир багатоквартирних будинків (далі -
БКБ)   про   відокремлення   (відключення)   від   централізованою   опалення   та
ігкрячого  водопостачання  (далі  -  ЦО  та  ГВП)  з  подальшим  влаштуванням
системи індивідуального опалення.
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По питанню №1 порядку денного.
Виступили:

енко  А.А. довів  до  відома  членів  комісі.і.  інформацію  про   15
звернень  власників  квартир,  що  розташовані  в   13   БКБ  про  відокремлення
(відключення) від централізованого опалення та гарячого водопостачання (далі -
ЦО та ГВП) з подальшим влаштуванням системи індивідуального опалення, що
пропонується розгjіянути на засіданні комісіЇ, і3 зазначенням загальноЇ кількості
квартир  в житловому  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    розгтіядаються    щодо    Їх    відокремлення    (відключення)    від
централізованого   опалення   та   гарячого   водопостачання   та   зауважив   про
необхідність погашення існуючо.і. заборгованості.

Крім   цього,   власники  квартир   двох  житлових   БКБ   за  адресами   вул.
Індустріальна,  12, кв.№24 та вул. Ки.і.вська, 52, кв.№34 розташовані в будинках,
де    більшість    співвласників    (більше    50%    квартир)    отримують    послугу
централізованого теплопостачання.

Після обговорення комісія вирішила:
3.1  Погодити наміри власників квартир (додаток №1)*(крім п.п.1,2), що

звернулись і3 заявою про відокремлення (відктіючення) від ЦО та ГВП квартир
з    подальшим    влаштуванням    системи    індивідуального    теплопостачання
(опалення   та/або   гарячого   водопостачання)   та   рекомендувати   замовити
проєктну    документацію,    щодо    влаштування    газово.1.,    електрично.1.    чи
альтернативноЇ системи теплопостачання.

Отримати         вих ідні         дані          і         техн ічні         умови         КП
«Житомиртепл окомунен ерго » ,         ПАТ         «Житомиргаз» ,         АТ         «ЕК
«Житомиробленерго»      (залежно      від      типу      системи      індивідуального
теплопостачання)   та   погодження   управитетія,   ОСББ,   надавача   постіуг   з
обслуговування внутрішноьбудинкових систем теплопостачання.

дjія відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення
втіасник    забезпечує    розроблення    проєкту    відокремлення    (відключення)
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 (відктіючення) квартири чи нежитлового приміщення від
ЦО та ГВП здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж о1 жовтня
у спосіб, що не перешкоджає постачанню тепловоЇ енергіЇ та гарячоЇ води до
інших    квартир    та    нежитлових    примііцень    баmтоквартирного    будинку,
приєднаних до ЦО та ГВП.

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



При    виконанні    робіт    з    відокремлення    (відключення)    квартири
дотримуватись    вимог    Ш    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)
цешралізованого опалення  та постачання гарячоЇ води».

Проголосували: за -14
проти- О
утримались-0

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.

Прогоj]осуваjти: за -14
проти- О
утримались-0

3.3 Звернення власників квартир БКБ про відокремлення (відключення) від
ЦО та ГВП з подальшим влаштуванням системи індивідуального опалення (за
адресами  ву]і.   Індустріальна,   12,  кв.№24  та  вул.  Ки.і.вська,   52,  кв.№34),  що
розташовані в будинках, у яких не менше ніж половина квартир та нежитлових
приміщень відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП не виносити на розгляд
засідання   комісі.і.   та   надавати   письмову   відповідь   відповідно   до   чинного
законодавства.

Прогоjіосували: за -14
проти- О
утримались-0

олова комісіі

Секретар комісіЇ

* -додаток підлягає оприлюдненню з

А. А. Оніщенко

урахуванням захисту персональних даних



додаток №1

Ng Адреса житлового будинку Загальна Кіjтькість Відсоток Подані заяви на
з/п кількість квартир з відключени відключення   ПІБ

квартир автономнимОпаленням х квартир заявника (№ квартири)

1 вул. Індустріальна,  12 32 11 34 1 звернення  кв.№24

2 вул. КиЇвська,52 59 21 35 1 звернення  кв.№34

3 вул. В.Бердичівська,4/11 33 18 55 1 звернення  кв.№28

4 вул. Небесно.і. Сотні, 41 75 51 68,0 1 звернення  . кв.№34
5 вул. Г.Самойловича,4 25 15 60,0 1 звернення  кв.№8
6 вул. Г.Самойловича, 8 25 14 56,0 1 звернення  кв.№6
7 вул. домбровського,12 5 2 40,0 3 звернення  .кв.№1,№3,№5

8 вул.Слобідська,15 72 25 35 1 звернення  кв.Nj2l
9 вул. Вільській Шлях,3 0 50 26 51,0 1 звернення  кв.№48
10 вул.М.Грушевського,75/ 1 14 71 25 35 1 звернення  кв.№18

11 про.і.зд І.Богуна,2 112 25 22 1 звернення . кв.№71
12 вул.КиЇвська,47 77 26 35 1 звернення  кв.№18
13 вул. Кибальчича,2/4 бло 52 36 68 1 звернення   кв.№39

1 5 звернень

Голова комісі.і.                                                                          С.М. КОндратюкА-

Секретар комісі.і. А. А. Оніщенко


