
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

_08 жовтня_2020______ року                  Старокостянтинів                         № ___232_______ 

 

 

Про надання дозволу на відключення 

споживачів від централізованого 

опалення та постачання гарячої води 

 

 

Розглянувши протоколи засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з 
розгляду питань щодо відключення від мереж централізованого опалення і 

гарячого водопостачання від 15 вересня 2020 року № 7 та від 22 вересня      

2020 року № 8, відповідно до розпорядження міського голови від 02 жовтня 

2020 року № 332/2020-рв «Про відкликання з частини чергової відпустки 
МЕЛЬНИЧУКА М.С.», керуючись статтею 10 Закону України «Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному житловому 

будинку», статтями 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Порядком відключення споживачів від систем централізованого 

опалення та постачання гарячої води», який затверджений наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 26 липня 2019 року № 169, виконавчий комітет 
міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл на відключення споживачів від мережі централізованого 

опалення та облаштування систем індивідуального опалення співвласникам 

житлового будинку по вул. Попова, 9/57. 
 

2. Надати дозвіл на відключення споживачів від мережі централізованого 

постачання гарячої води співвласникам житлових будинків по вул. Попова, 20 
та вул. Попова, 28/1. 

 

3. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства 

"Тепловик" Старокостянтинівської міської ради (Олександр ДУШЕНКО) 
розірвати договори з надання комунальної послуги з централізованого опалення 

та постачання гарячої води з власниками квартир №№ 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15,
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17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 36, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 житлового будинку по 

вул. Миру, 1/137, квартир №№ 1, 4, 6, 7, 9, 18, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 52, 
56, 64 житлового будинку по вул. Острозького, 13, квартир №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 житлового будинку по вул. Миру, 4. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 
 

Перший заступник  

міського голови                                    підпис                      Володимир БОГАЧУК  


