
 
П р о т о к о л  № 4 

 
засідання міської комісії з розгляду питань, пов'язаних з  відключенням      споживачів від 

мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання 
 
25.08.2021р.                                                                                              м.Слов’янськ 
 
Головував: голова міської комісії з розгляду питань, пов'язаних з  відключенням            
споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання Секлецов А.В. 
         
Присутні: члени міської комісії з розгляду питань, пов'язаних з  відключенням  споживачів 
від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання (за списком) 
 
Порядок денний: 
 

1. Відключення від мереж  централізованого опалення  житлового будинку по           
вул. Шевченко, 12 
2. Відключення від мереж  централізованого опалення окремого приміщення у           
житловому  будинку по вул. Ювілейна, 25/17 у  сел. Мирний 

 
 
 
ЗАСЛУХАЛИ  ІНФОРМАЦІЮ:     
       
      1. Житловий будинок по вул. Шевченко, 12 входить до складу ОСББ «Золоте».           
На загальних зборах співвласників житлового будинку прийнято рішення відключитися від 
мережі централізованого опалення.  У відповідності до діючого порядку головою ОСББ на 
розгляд комісії надано протокол загальних зборів від 09.07.2021р. про відключення будинку 
від мереж централізованого опалення та заяви від власників окремих     приміщень на     
влаштування системи індивідуального опалення (кв. №№ 4,7,15,19,21,23). 
       2.  На  розгляд комісії  надійшло звернення від власника квартири №  17 по            
вул. Ювілейна, 25 щодо надання дозволу на влаштування індивідуального опалення.  За   
інформацією ВО «Слов’янськтепломережа» на момент набрання чинності Порядку           
відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання     гарячої  во-
ди 50% квартир у житловому будинку № 25 по вул. Ювілейна у  сел. Мирний  переведено 
на індивідуальне опалення.  
 
 Шляхом   голосування:    
 
Вирішили: 
 
          Керуючись Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 26.07.2019 №169 ”Про   затвердження Порядку  ві-
дключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої  води» 
(далі Порядок), враховуючи рішення Слов’янської   міської ради від 15.02.2006 № 106   
“Про створення   міської комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів 
від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання” із змінами та доповнен-
нями:    
 

1. Надати дозвіл на відключення житлового будинку по  вул. Шевченко, 12, від       
системи централізованого опалення. Відключення будинку проводити у            
відповідності до п. 9 розділу II Порядку. 



2. Надати дозвіл на влаштування системи індивідуального опалення власникам     
окремих приміщень у житловому будинку по вул. Шевченка, 12: 
- Чорноброва К.В., Чорнобровий В.О. -   
- Баранник Л.І. -   
- Лапко Т.Л. -   
- Шкловська С.Є. -   
- Степко Н.Я. -   
- Сірик В.О. -  ; 

3. Надати дозвіл на влаштування системи індивідуального опалення власнику     
окремого приміщення у багатоквартирному житловому будинку при обов’язковому      
отриманні технічних умов на відключення від системи централізованого опалення 
(будинок не є об’єктом  комунальної власності Слов’янської      міської територіа-
льної громади, квартира знаходиться у приватній власності        фізичної особи): 
 
- Чорний В.І. –  сел.. Мирне,   

  
 
Голова комісії                    підпис                                                    А.В. Секлецов 
 
 
Секретар                          підпис                                                О.Г. Осетрова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


