
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 13.02.2020 р. №330 

 м. Вінниця 

 

Про затвердження Порядку  

відключення споживачів від мереж    

централізованого опалення та постачання  

гарячої води у м. Вінниця 

 

 

     З метою врегулювання питання надання дозволів на від’єднання від мереж 

центрального опалення та гарячого водопостачання (далі - ЦО і ГВП) та 

влаштування індивідуальних (автономних) систем теплопостачання у 

приміщеннях житлових будинків у місті Вінниця, на виконання Наказу №169 від 

26.07.2019 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем 

централізованого опалення та постачання гарячої води»,  Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», ст. ст. 30, 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської 

ради від 09.04.2009 року №802 «Про затвердження Порядку відключення 

споживачів від мереж   центрального опалення і гарячого водопостачання у 

м.Вінниця» зі змінами та доповненнями. 

2. Затвердити Порядок відключення споживачів від мереж централізованого 

опалення та постачання гарячої води у м. Вінниця згідно з додатком 1 до даного 

рішення. 

3. Затвердити склад комісії (додаток 2) та положення про постійно діючу 

міжвідомчу комісію з розгляду питань пов’язаних з  відключенням  споживачів  

від мереж  центрального  опалення  і гарячого водопостачання (додаток 3). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка.    

 

 

 

Міський голова          С. Моргунов  

 



                                                                    

Додаток 1 

до рішення виконкому 

міської ради  

від 13.02.2020 р. №330  
 

ПОРЯДОК  

відключення споживачів від систем централізованого 

опалення та постачання гарячої води 

I. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає процедуру відключення власників (співвласників) 

будівель, у тому числі житлових будинків, квартир та нежитлових приміщень 

багатоквартирних будинків (далі - споживачі) від систем (мереж) 

централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води 

відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 

2. Дія цього Порядку поширюється на споживачів, виконавців комунальної 

послуги з постачання теплової енергії, виконавців комунальної послуги з 

постачання гарячої води, виконавців робіт з обслуговування 

внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води, 

операторів зовнішніх інженерних мереж та управляючі компанії усіх форм 

власності. 

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

система (мережа) централізованого опалення (теплопостачання) (далі - ЦО) - 

комплекс трубопроводів та обладнання для забезпечення опалення споживачів; 

система (мережа) постачання гарячої води (далі - ГВП) - комплекс 

трубопроводів, обладнання, що забезпечують подачу гарячої води споживачам; 

система індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого 

водопостачання) - комплекс обладнання та матеріалів, розміщених в окремому 

будинку, квартирі, нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку, що є 

самостійними об’єктами нерухомого майна, призначений для виробництва 

теплової енергії для потреб опалення такого нерухомого майна, а також за 

потреби приготування гарячої води. 

Постійно діюча міжвідомча комісія міської ради з розгляду питань, 

пов’язаних з відключенням від мереж ЦО і ГВП при відмові споживачів від 

централізованого теплопостачання – комісія створена та затверджена рішенням 

виконкому міської ради, яка діє згідно Положення про комісію,  розглядає 

питання щодо відключення споживачів від мереж ЦО і ГВП в разі їх відмови від 

отримання послуг централізованого теплопостачання (далі – Комісія).   

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про комерційний 
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облік теплової енергії та водопостачання», «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку». 

 

II. Порядок відключення власників (співвласників) будівель, у тому 

числі житлових будинків від ЦО та/або ГВП 

 

1. Рішення щодо відключення власників (співвласників) будівель, у тому 

числі житлових будинків, від ЦО та/або ГВП приймається міжвідомчою постійно 

діючою комісією за письмовою заявою власника (співвласників) такої будівлі, в 

тому числі житлового будинку.  

2. Рішення власника (співвласників) будівлі, в тому числі житлового 

будинку, про відключення від ЦО та/або ГВП приймається відповідно до 

вимог Цивільного кодексу України, законів України «Про особливості 

здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку». 

3. Власник (співвласники) будівлі, в тому числі житлового будинку, подає 

(подають) на розгляд  Комісії заяву про відключення будівлі, в тому числі 

житлового будинку, від ЦО та/або ГВП, яка складається в довільній формі, із 

зазначенням причини відключення, а також інформацію про намір влаштування 

в будівлі систем індивідуального чи автономного теплопостачання (опалення 

та/або гарячого водопостачання). Для багатоквартирного будинку до заяви 

додатково додається протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку 

(витяг із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення 

будинку від ЦО та/або ГВП та зазначаються особи, уповноважені представляти 

інтереси співвласників у вирішенні питань щодо відключення 

багатоквартирного будинку. 

4. Заява про відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ЦО 

та/або ГВП передається на розгляд Комісії. 

5. Комісія відповідно до законодавства розглядає подані документи за 

наявності затвердженої ним схеми теплопостачання відповідного населеного 

пункту. 

6. Комісія на найближчому засіданні розглядає подану  заяву про 

відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ЦО та/або ГВП.  

7. Комісія приймає рішення щодо відключення будівлі, в тому числі 

житлового будинку, від ЦО та/або ГВП та надає пропозиції щодо типу системи 

індивідуального чи автономного теплопостачання (опалення та/або гарячого 

водопостачання), яку можна встановити в будівлі після відключення.  

8. Під час прийняття рішення Комісія враховує технічні можливості наявних 

мереж газопостачання, водопостачання та електропостачання населеного пункту 

чи окремого кварталу (мікрорайону) щодо забезпечення живлення 

запропонованої власником (співвласниками) будівлі системи, та за потреби 

надає пропозиції органу місцевого самоврядування щодо збільшення 

потужностей, а також заміни систем внутрішньоквартальних, магістральних 
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мереж електро-, газо-, водо-, теплопостачання, потрібних для встановлення в 

будівлі системи індивідуального чи автономного теплопостачання (опалення 

та/або гарячого водопостачання) та пропозиції щодо фінансування таких заходів. 

Витяг із протоколу Комісії з результатами розгляду звернення надається 

заявникові протягом десяти робочих днів. Витяг з протоколу комісії з 

позитивним рішенням є підставою для збору вихідних даних (отримання 

технічних умов ) на виготовлення проектно-кошторисної документації. Рішення 

Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку. 

9. Для відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, власник 

(співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від ЦО 

та/або ГВП, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм 

та правил, і проекту системи індивідуального чи автономного теплопостачання 

будівлі, який розробляється з урахуванням схеми теплопостачання населеного 

пункту та має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та 

правил. 

Обрана система має забезпечити: 

- опалення місць загального користування та допоміжних приміщень у 

будинку; 

- ізоляцію та/або перенесення транзитних, розподільчих трубопроводі (у 

разі потреби) тощо; 

- утеплення інженерних мереж в підвальному приміщення та на горищі 

будинку; 

- заміну (у разі потреби) внутрішньобудинкових систем водо,- газо- та/або 

електропостачання (залежно від типу нагрівачів); 

- заміна вікон в місцях загального користування на енергозберігаючі та інші 

заходи з енергозбереження. 

10. Відключення будівлі в тому числі житлового будинку від ЦО та/або ГВП 

здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги, або оператором 

зовнішніх інженерних мереж, якщо він не є виконавцем комунальної послуги, 

або залученим власником (співвласниками) суб’єктом господарювання, які у 

випадках, передбачених законодавством, мають ліцензію на провадження 

господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, з 

обов’язковим переліком робіт із монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, 

приладів і засобів вимірювання, в присутності виконавця відповідної 

комунальної послуги.  

Відключення будівлі від ЦО та/або ГВП здійснюється лише в 

міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня. 

Витрати, пов’язані з відключенням від ЦО та/або ГВП, здійснюються за 

рахунок власника (співвласників) та інших коштів, не заборонених 

Законом. 



Узгодження дати і часу виконання робіт із відключення від ЦО та/або ГВП з 

виконавцями таких робіт та інформування про це співвласників 

багатоквартирного будинку здійснюється уповноваженою ними особою. 

11. У разі виконання робіт із відключення від ЦО та/або ГВП оператором 

зовнішніх інженерних мереж або іншим залученим власником суб’єктом 

господарювання власник будівлі чи уповноважена особа співвласників 

багатоквартирного будинку письмово повідомляє виконавця послуг з постачання 

теплової енергії, виконавця послуг з постачання гарячої води про дату і час 

виконання робіт із відключення не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня 

виконання таких робіт. Неприбуття представників виконавців відповідних 

комунальних послуг за умови їх повідомлення не може бути підставою для 

відмови у виконанні робіт із відключення від ЦО та/або ГВП. 

12. Після виконання робіт із відключення будівлі від ЦО та/або ГВП 

складається акт про відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від 

зовнішніх інженерних систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання)/постачання гарячої води (Додаток 1) - по одному примірнику 

для власника/представника співвласників та кожного виконавця відповідної 

комунальної послуги, а також для оператора зовнішніх інженерних мереж або 

іншого суб’єкта господарювання (у разі їх залучення відповідно до пункту 10 

цього розділу). Такий акт підписується усіма присутніми під час відключення 

сторонами: власником/представником співвласників та кожним виконавцем 

відповідної комунальної послуги, а також оператором зовнішніх інженерних 

мереж або іншим суб’єктом господарювання (у разі їх залучення). 

13. Акт про відключення будинку від ЦО і ГВП оформлений належним чином 

подається на затвердження Комісії. 

14. Затверджений акт є підставою для перегляду умов договору по 

теплозабезпеченню будинку. 

 

III. Порядок відокремлення (відключення) власників квартир та 

нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від ЦО та ГВП 

1. Власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, 

приєднаного до ЦО та ГВП, мають право відокремити (відключити) свою 

квартиру чи нежитлове приміщення від ЦО та ГВП у разі, якщо на день набрання 

чинності Законом України «Про житлово-комунальні послуги» не менше як 

половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відокремлена 

(відключена) від ЦО та ГВП, та влаштувати систему індивідуального 

теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи 

нежитловому приміщенні. 

2. Інформація про перелік багатоквартирних будинків, у яких не менше ніж 

половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від ЦО 

та ГВП, розміщується на офіційному веб-сайті виконавців відповідних 

комунальних послуг. 
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3. Для відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП власник квартири чи 

нежитлового приміщення багатоквартирного будинку звертається до Комісії що 

створена органом місцевого самоврядування з письмовою заявою в довільній 

формі із зазначенням причини відокремлення (відключення) та подає 

інформацію про намір влаштування системи індивідуального теплопостачання 

(опалення та/або гарячого водопостачання) такої квартири чи нежитлового 

приміщення. 

4. Заява про відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового 

приміщення багатоквартирного будинку від ЦО та ГВП передається на розгляд 

Комісії. 

5.  До заяви додається: 

-   копія паспорта власника приміщення (ст. 1-2, 11-15);  

-   копія свідоцтва про право власності на приміщення (квартиру);  

-   Орендарі  приміщень до згаданих документів додають нотаріально завірену 

письмову згоду         

    власника приміщення (квартири) на відключення від мереж ЦО і ГВП; 

-   контактний номер телефону. 

6. Комісія на найближчому засіданні розглядає заяву про відокремлення 

(відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО та ГВП.  

7. Витяг із протоколу Комісії з результатами розгляду звернення надається 

заявникові протягом десяти робочих днів. Витяг з протоколу комісії з 

позитивним рішенням є підставою для збору вихідних даних (отримання 

технічних умов) у на виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку. 

8. Для відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення 

власник забезпечує розроблення проекту відокремлення (відключення) квартири 

чи нежитлового приміщення від ЦО та ГВП, який виготовляється відповідно до 

державних будівельних норм і правил.  

9. Проект відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового 

приміщення від ЦО та ГВП повинен містити наступні розділи та графічні 

матеріали : схему існуючої системи, схему від’єднання від систем ЦО і ГВП, 

схему під’єднання до внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання 

з влаштування приладу обліку та розрахунок витрат тепла на опалення місць 

загального користування. 

10. Відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від 

ЦО та ГВП здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж 01 вересня у 

спосіб, що не перешкоджає постачанню теплової енергії та гарячої води до інших 

квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного 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 

(орендаря) . 



11. Виконання робіт із відокремлення (відключення) квартири чи 

нежитлового приміщення від ЦО та ГВП здійснюється виконавцем робіт з 

обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання або постачання 

гарячої води чи іншим залученим власником суб’єктом господарювання, які у 

випадках, передбачених законодавством, мають ліцензію на провадження 

господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, з 

обов’язковим переліком робіт із монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, 

приладів і засобів вимірювання. 

12. Для виконання робіт із відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП 

власник квартири чи нежитлового приміщення повідомляє виконавця 

відповідної комунальної послуги та виконавців робіт з обслуговування 

внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води про 

своє рішення щодо відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП шляхом подання 

письмової заяви в довільній формі, у якій зазначається наявність підстави для 

такого рішення згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги». 

13. У разі виконання робіт із відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП 

іншим залученим власником суб’єктом господарювання, який у випадках, 

передбачених законодавством, має ліцензію на провадження господарської 

діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, з обов’язковим 

переліком робіт з монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і 

засобів вимірювання, власник квартири чи нежитлового приміщення письмово 

повідомляє виконавця послуг з постачання теплової енергії, виконавця послуг з 

постачання гарячої води, виконавців робіт з обслуговування 

внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води - 

про дату і час виконання робіт з відокремлення (відключення) не пізніше ніж за 

15 календарних днів до дня виконання таких робіт. Неприбуття представників 

виконавців відповідних комунальних послуг та виконавців робіт з 

обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання 

гарячої води за умови їх повідомлення не може бути підставою для відмови у 

виконанні робіт із відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП. 

14. Після завершення робіт із відокремлення (відключення) квартири чи 

нежитлового приміщення від ЦО та ГВП складається акт про відокремлення 

(відключення) квартири/нежитлового приміщення від мереж централізованого 

опалення та постачання гарячої води (додаток 2) - по одному примірнику для 

власника, представника виконавця комунальної послуги з постачання теплової 

енергії, представника виконавця комунальної послуги з постачання гарячої води, 

виконавця робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем 

теплопостачання, виконавця робіт з обслуговування внутрішньобудинкових 

систем постачання гарячої води, а також для іншого суб’єкта господарювання у 

разі залучення його власником для виконання робіт з відокремлення 

(відключення).  

Такий акт підписується присутніми під час відокремлення (відключення) 

власником квартири чи нежитлового приміщення і представником виконавця 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19


комунальної послуги з постачання теплової енергії, представником виконавця 

комунальної послуги з постачання гарячої води, представником виконавця робіт 

з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, 

представником виконавця робіт з обслуговування внутрішньобудинкових 

систем постачання гарячої води, а також іншим суб’єктом господарювання у разі 

залучення його власником для виконання робіт з відокремлення (відключення) 

відповідно до пункту 9 цього розділу. 

14. Акт про від’єднання, оформлений належним чином, подається на 

затвердження комісії. 

15. Затверджений акт є підставою для перегляду умов договору на 

теплозабезпечення квартири (приміщення) та місць загального користування. 

16. Не допускається примусове відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП 

власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до ЦО та ГВП, у 

багатоквартирних будинках у разі відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП 

інших власників квартир та нежитлових приміщень. 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до  Порядку відключення окремих 

приміщень житлових будинків 

від мереж ЦО і ГВП    

                                                 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішенням міжвідомчої комісії 

з розгляду питань відключення  

від мереж ЦО і ГВ  

протокол №___ від «______» 20  р. 

 

Голова комісії 

_______________ М.В. Форманюк   

 

АКТ  

про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП  

 

м. Вінниця                                                                      «___»   _____________ 200__ р.  
 

1. Акт   складено  представником  власника(ків)  будинку  або  

уповноваженою ним особою_______________________________________________,  

                                                                        (П.І.Б., найменування підприємства) 

представником монтажної організації_______________________________________,  

                                                                                (П.І.Б., найменування підприємства)  

представником виконавця послуг з ЦО і ГВП________________________________,  

                                                                              (П.І.Б., найменування підприємства) 

представником ВОКВП ВКГ «Вінницяводоканал»____________________________, 
 

представником газопостачальної (електропостачальної) організації 

________________________________________________________________________ 
 

які підтверджують виконання в повному обсязі проектних рішень та відключення  від  

мереж  ЦО  і  ГВП  будинку за адресою: 

_________________________________________________________________________ 

                  (N житлового будинку, вулиця) 
 

2. Відключення  виконано шляхом видимого розриву заварюванням уводів ГВП у 

будинок   d = ____ мм, _____ шт. 
 

3. Акт складено в трьох примірниках для кожної із сторін.  
 

Представник балансоутримувача                _______________________       

                                                                                          

Представник монтажної організації            _______________________  

                                                                                           

Представник виконавця послуг з ЦО і ГВП    ____________________ 

 

Представник ВОКВП ВКГ «Вінницяводоканал»    _______________________ 

 

Представник газопостачальної  

(електропостачальної) організації    _______________________  

 



Додаток 2 

до  Порядку відключення 

окремих приміщень житлових    

будинків від мереж ЦО і ГВП 
 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішенням міжвідомчої комісії 

з розгляду питань відключення  

від мереж ЦО і ГВ 

протокол №___  від «_______» 20  р. 
 

Голова комісії 

__________________М.В. Форманюк   

 

 

АКТ 

про відключення квартири (нежитлового приміщення, секції, під’їзду, будинку) 

від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП 
 

м. Вінниця                                                                              «____» __________ 2019р. 

 

1. Акт складено представником власника будинку або уповноваженою ним особою 

_______________________________________________________________________________, 
 

представником монтажної організації _____________________________________________, 
 

представником виконавця послуг з ЦО і ГВП________________________________________, 

власником, наймачем (орендарем) квартири (нежитлового приміщення) або уповноваженою 

ними особою (при відключенні секції, під’їзду, будинку) 

________________________________________________________________________________

_______________________________________, які підтверджують відключення квартири 

(нежитлового приміщення, секції, під’їзду) від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП 

будинку за адресою_______________________________________________________________ 
 

2. Відключення виконано шляхом видимого розриву заварюванням приєднань радіаторів 

(конвекторів)____________шт., заварюванням стояків ____________шт., залишено 

транзитних неізольованих стояків діаметром d=__________ мм, ____________шт., залишено 

транзитних ізольованих стояків діаметром d=__________ мм, ____________шт., заварюванням 

уводів ГВП у квартирі  d=__________ мм, ____________шт. 

 

Дозвіл на від’єднання надано рішенням міжвідомчої комісії від «____» ______________ 

20___р. №________. 
 

3. Акт складено у чотирьох примірниках для кожної із сторін. 
 

Представник власника будинку  

або уповноважена ним особа    _______________________________________ 
 

Представник монтажної організації  ________________________________________ 

  

Представник виконавця послуг з ЦО і ГВП      ______________________________________ 
 

Власник, наймач (орендар) квартири  

(не житлового приміщення)  

або уповноважена ним особа                              ________________________________________ 

 

В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький                       



Додаток 2 

до рішення виконкому 

міської ради 

від 13.02.2020 р. №330  

                            

 

СКЛАД  

постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення 

споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання) та постачання гарячої води 

 

 

Голова комісії:   

Форманюк Микола Вікторович ‒ заступник міського голови. 

 

Заступник голови комісії: 

  

Фурман Роман Сергійович ‒ директор департаменту житлового 

господарства міської ради 

Секретар комісії:   

Найчук Дмитро Сергійович  ‒ головний спеціаліст департаменту 

житлового господарства міської ради 

Члени комісії:   

Варламов Михайло Васильович ‒ директор департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку міської ради 

 

Гречанюк Сергій 

Олександрович 
‒ заступник директора департаменту 

житлового господарства міської ради 

 

Маховський Яків 

Олександрович 
‒ директор департаменту архітектури та 

містобудування міської ради 

(за згодою) 

 

Дан Олександр Юрійович ‒ депутат Вінницької міської ради  

(за згодою) 

 

Бабій Петро Валерійович ‒ депутат Вінницької міської ради  

(за згодою) 

 

Бульбас Сергій Валерійович ‒ генеральний директор КП ВМР  

«Вінницяміськтеплоенерго»  

(за згодою) 

 

Довбанюк Валерій Михайлович ‒ генеральний директор КП  

 «Вінницяоблтеплоенерго» (за згодою) 

 



 

Чернятинський Олександр 

Дмитрович 
‒ начальник КП "Вінницяоблводоканал" 

(за згодою) 

     

Плотиця Олександр Вікторович ‒ директор Вінницьких МЕМ АТ 

"Вінницяобленерго"  (за згодою) 

 

Оксентюк Віктор Миколайович ‒ головний інспектор відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям ВМУ ГУ 

ДСНС України у Вінницькій області (за 

згодою) 

 

Кириленко Максим 

Миколайович 

‒ начальник відділу з житлово-

комунальних питань, транспорту, 

зв'язку департаменту правової політики 

та якості міської ради 

 

   

   

 

В.о. керуючого справами виконкому                С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення виконкому 

міської ради 

від 13.02.2020 р. №330  

                            
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про постійно діючу міжвідомчу комісію  

з розгляду питань, пов’язаних з відключенням від мереж ЦО і ГВП 

при відмові споживачів від централізованого теплопостачання 

 

1.  Загальні положення. 
1.1. Постійно діюча міжвідомча комісію з розгляду питань, пов’язаних з 

відключенням від мереж ЦО і ГВП при відмові споживачів від централізованого 

теплопостачання (далі – Комісія) утворюється виконавчим комітетом Вінницької 

міської ради. 

1.2. Комісія підконтрольна і підзвітна виконавчому комітету Вінницької міської 

ради.      

1.3. «Положення про постійно діючу міжвідомчу комісію  з розгляду питань, 

пов’язаних з відключенням від мереж  ЦО і ГВП при відмові споживачів від 

централізованого теплопостачання» (далі – Положення) визначає порядок 

роботи Комісії.    

1.4.  Засідання Комісії скликаються по потребі, але не рідше ніж один раз на 

місяць. 

1.5. В засіданнях Комісії має право приймати участь заявник або уповноважена 

ним особа. 

1.6. Рішення Комісії оформляється протоколом, витяг з якого у десятиденний 

термін надається заявникові.   

1.7. Протокол обов’язково підписується головою та присутніми на засіданні 

членами комісії.  

1.8. Витяг з протоколу підписується  головою комісії та секретарем комісії. 

1.9. Засідання комісії вважаються правомочними при участі в засіданні не менше 

ніж 2/3 її членів.  

1.10. Рішення комісії приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні 

членів комісії.  

1.11. Комісія узгоджує прийняті рішення з Схемою перспективного розвитку 

інженерних мереж м. Вінниці.  

 

2.  Порядок розгляду заяв та прийняття рішення. 

2.1. Питання про відключення від мереж ЦО і ГВП комісія розглядає виключно 

на підставі отриманої заяви та доданих до неї копії усіх необхідних документів.  

2.2. Комісія розглядає заяви, вивчає подані документи і у місячний термін 

приймає рішення щодо відключення від мереж ЦО і ГВП, влаштування 

індивідуальної (автономної) системи теплопостачання квартири (нежитлового 

приміщення).  



2.3. Комісія, при потребі, має право вимагати надання заявником погодженої у 

встановленому порядку проектно-технічної документації. 

2.4. Звернення з питань відключення споживачів від мереж централізованого 

опалення та гарячого водопостачання розглядається Комісією індивідуально. 

Критеріями прийняття рішення є наявність та об’єктивність звернень заявників 

на незадовільну якість відповідних послуг, технічний стан 

внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП, можливі наслідки негативного впливу 

на гідравлічний режим в системах тощо. 

2.5. Підставою для відмови у розгляді заяви та наданні дозволу на відокремлення 

від мереж ЦО і ГВП є: 

2.5.1. Неможливість забезпечення, у разі відключення приміщення даного 

споживача від внутрішньо будинкових мереж ЦО і ГВП, безпечної та 

безперебійної роботи інженерного обладнання сусідніх приміщень або будинку 

в цілому; 

2.5.2. Відсутність вичерпного переліку документів передбачених порядком  

відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання 

гарячої води м. Вінниця.            

2.6. Комісія має право перенести розгляд заяви на погоджений із заявником 

термін у зв’язку із необхідністю додаткового опрацювання поданих заявником 

документів.  

2.7. Комісія затверджує Акт про відключення  квартири (приміщення), будинку. 

 

3. Порядок вирішення спірних питань. 

3.1. В разі незгоди заявника з рішенням Комісії всі спірні питання вирішуються 

згідно чинного законодавства України. 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому            С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент житлового господарства 

Гречанюк Сергій Олександрович 

Заступник директора 

 


