
Додаток 4 

до рішення LVIII сесії  міської ради  

VIІ скликання 

від 13.06.2019 р. № 3 

 

 

Порядок відключення житлового будинку (будинків) від мереж (систем) 

централізованого опалення в місті Шепетівка 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру відключення від мереж централізованого опалення  

житлового будинку при відмові споживачів від послуг централізованого опалення в місті 

Шепетівка. 

2. Для вирішення питання відключення житлового будинку (будинків) від мереж (систем) 

централізованого опалення в місті Шепетівка його власнику (власникам) необхідно: 

2.1. Створити ініціативну групу з вирішення питання відключення будинку від мереж 

централізованого опалення. 

2.2. Організувати збори власників (уповноважених осіб власників) приміщень у 

житловому будинку з приводу відключення житлового будинку від мереж 

централізованого опалення . Для цього необхідно не менше ніж за 7 календарних днів до 

дати проведення зборів, розмістити на інформаційному стенді у під’їздах (під’їзді) 

будинку оголошення про мету, місце та час проведення зборів; 

2.3. У термін не менше ніж за 3 календарних дні до дати проведення зборів,  повідомити 

виконавця послуги з постачання теплової енергії, надавача послуг з утриминня будинку та 

прибудинкової території чи надавача послуги з управління багатоквартирним будинком 

про проведення зборів; 

2.4. Скласти Протокол загальних зборів мешканців будинку  щодо  створення  ініціативної  

групи  з вирішення питання відключення  від  мереж централізованого опалення  та  

прийняття   рішення   про влаштування  у  будинку  системи  індивідуального  або 

автономного опалення.   Рішення   про   відключення   будинку   від    системи 

централізованого  опалення з улаштуванням індивідуального опалення повинно бути 

підтримане (підписане) всіма власниками  (уповноваженими  особами власників) 

приміщень у житловому будинку. 

2.5. Звернутися до міської постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, 

пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого теплопостачання при 

відмові споживачів від централізованого теплопостачання з письмовою заявою про 

відключення від мереж централізованого опалення. У заяві про відключення від мереж 

централізованого опалення власник (власники) будинку зазначає причини відключення. 

До заяви додається копія протоколу загальних зборів мешканців будинку складеного 

відповідно до вимог п.2.4. даного Порядку. Заява, разом із вищезазначеним додатком до 

неї, подається до виконавчого комітету Шепетівської міської ради за адресою — 

м.Шепетівка, вул.Островського, 4 каб.313 (ІІІ-й поверх). 

3. Після вивчення поданих документів Міжвідомча комісія, відповідно до вимог Порядку 

відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та 

постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, 

затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України №4 від 22.11.2005р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 09.12.2005р. За №1478/11758 (далі  - Порядок №4), приймає рішення щодо 

відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, 

улаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання та збір вихідних 

даних і технічних умов для виготовлення проектної документації. При цьому обов’язково 

враховуються технічні можливості існуючих мереж газопостачання, водопостачання та 

електропостачання даного населеного пункту або окремого мікрорайону щодо 

забезпечення живлення запропонованої власником (власниками) системи 

теплопостачання. 



4. Підстави для відмови Міжвідомчою комісією у наданні дозволу на відключення від 

мереж централізованого опалення: 

 якщо хоча б один із власників квартир будинку не надав згоди на відключення від 

централізованого опалення; 

 у разі, якщо відключення є технічно неможливим. 

5. Рішення Міжвідомчої комісії оформляється протоколом, витяг з якого у десятиденний 

строк надається заявникові. 

6. Отримання заявником технічних умов для розробки проекту індивідуального 

(автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж централізованого опалення, 

виконання такого проекту та вимоги до нього, відключення приміщень від 

внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення, складання акту про 

відключення будинку від мереж централізованого опалення регулюється Порядком №4. 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань  

енергозбереження та енергоефективності                                         Л. Конончук 

 

 

Секретар міської ради                                                                         М.Кикоть             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


