
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
19.09.2018                                                                                                  № 300 

 м. Лиман 

Про надання згоди щодо 

продовження централізованого 

опалення в будинку №5 по вул. 

Театральна м. Лиман на 

опалювальний період 2018-2019р. 

 

Розглянувши заяву голови правління ОСББ «Комфорт-Театральна» з питання 

надання згоди щодо продовження централізованого опалення будинку №5 по вул. 

Театральна м. Лиман на  опалювальний період 2018-2019р.р, протокол від 14.08.2018 

за №5 засідання міської комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням 

споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання, ст. 6, 7, 8 

Закону України “Про теплопостачання”, п. 1.2. 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 від 22 листопада 2005 року № 4 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 09 грудня 2005 року за № 1478/11758, п. 2.1.3 методичних рекомендацій з 

розроблення енерго- та еколого-ефективних схем теплопостачання населених пунктів 

України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 26.04.2006 р. № 147, та враховуючи наявність 

автономного опалення у будинках більше ніж 85 %, відповідно до ст. 140, 143 

Конституції України, керуючись ст. 30 п.1 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Надати згоду щодо продовження централізованого опалення в будинку №5 по вул. 

Театральна м. Лиман на опалювальний період 2018-2019р. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

 

Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан



Пояснювальна записка 
до рішення виконавчого комітету Про надання згоди щодо продовження 

централізованого опалення в будинку №5 по вул. Театральна м.  Лиман на  

опалювальний період 2018-2019р. 
 

Враховуючи рішення міської комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключення 

споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання (протокол 

№6 від 21.07.2009р.) було погоджено переобладнання квартир на індивідуальне опалення 

при умові відключення від мереж централізованого опалення всього будинку протягом 

двох опалювальних сезонів (2009-2010р., 2010-2011р.). Враховуючи фінансовий стан 

мешканців житлового будинку №5 по вул. Театральна, згідно рішення засідання міської 

комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж 

централізованого опалення і гарячого водопостачання (протокол №2 від 05.09.2017р ), 

було продовжено до 2017р. відключення квартир від мереж централізованого опалення та 

гарячого водопостачання. Станом на 01.07.2018р. в зазначеному будинку квартири 

№1,4,7,15 не відключені від мереж централізованого опалення. Мешканці зазначених 

квартир фінансово неспроможні, тому не мають можливості відключитися від мереж 

централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згідно протоколу № 5 від 

14.08.2018р. комісії прийнято рішення надати згоду щодо продовження централізованого 

опалення в будинку №5 по вул. Театральна м. Лиман на опалювальний період  2018-

2019р. 


