
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

05 листопада 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 335/2019–р 

 

 

Про утворення комісії з 

обстеження стану зовнішніх 

та внутрішньобудинкових 

електромереж 

 

 

З метою забезпечення можливості оформлення субсидій мешканцям 

міста, які використовують для обігріву помешкань побутові електроприлади 

в житлових будинках, які в установленому порядку відключені від 

централізованого теплопостачання, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку 

надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити комісію з обстеження стану зовнішніх та 

внутрішньобудинкових електромереж.  

 

2. Затвердити персональний склад комісії з обстеження стану зовнішніх та 

внутрішньобудинкових електромереж згідно з додатком 1. 

 

3. Затвердити Положення про комісію з обстеження стану зовнішніх та 

внутрішньобудинкових електромереж (додається). 

 

 

 

Міський голова                          підпис                                  Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

05 листопада 2019 року № 335/2019-р 

 

 

Склад 

комісії з обстеження стану зовнішніх та внутрішньобудинкових електромереж  

 

 

БОГАЧУК  

Володимир Васильович 

 

ПОЛІЩУК  

Юрій Михайлович 

 

 

ПРОКОП’ЮК  

Сергій Іванович 

 

 

 

 

 

ЄВТУШЕНКО  

Віталій Петрович 

 

ЛІЩУК  

Володимир Афонович 

 

 

ПЕРУН 

Сергій Олегович 

 

- перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

 

- завідувач відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської 

ради, заступник голови комісії; 

 

- головний спеціаліст з питань 

енергоефективності та енергоменеджменту 

відділу промисловості, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку управління 

економіки виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії; 

 

- головний інженер Старокостянтинівської 
житлово-експлуатаційної контори; 
 

- провідний енергетик 

Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

 

- головний інженер Старокостянтинівського 

району електричних мереж (за згодою). 

 

 

 

 

Керуючий справами                             підпис                             Валентина ЯНЗЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

05 листопада 2019 року № 335/2019-р 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з обстеження стану зовнішніх та внутрішньобудинкових 

електромереж 

  

1. Комісія з обстеження стану зовнішніх та внутрішньобудинкових 

електромереж (далі – комісія) створюється з метою обстеження зовнішніх та 

внутрішньобудинкових електромереж житлових будинків на території              

м. Старокостянтинів на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів за 

зверненням мешканців, які використовують для обігріву приміщень побутові 

електроприлади та мають право на отримання субсидії для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг у відповідності до п. 2 

постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про 

спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива». 

 

2. Комісія в своїй діяльності керується законами України, іншими 

нормативно-правовими актами та цим Положенням.  

 

3. Комісія утворюється в складі голови комісії, заступника голови комісії, 

секретаря та членів комісії. Членами комісії є представники виконавчого 

комітету міської ради, енергопостачальних компаній та експлуатуючих 

організацій міста Старокостянтинова. Персональний склад комісії 

затверджується розпорядженням міського голови. 

 

4. Комісія здійснює свою діяльність у формі виїзних засідань для 

обстеження стану зовнішніх та внутрішньобудинкових електромереж 

житлового будинку. 

 

5. Обстеження технічного стану будинків та квартир проводиться за 

відповідним зверненнями їх власників або користувачів.   

  

6. Про місце і час проведення обстеження секретар комісії повідомляє 

всім її членам. 

 

7. За результатами обстеження складається акт обстеження стану 

зовнішніх та внутрішньобудинкових електромереж житлових будинків на їх 

відповідність вимогам нормативно-правових актів відповідно до зразка, що 

додається, в якому відображаються всі електротехнічні характеристики 
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обстежуваного об’єкта, його теперішній стан, висновки щодо його подальшої 

експлуатації та дотримання вимог правил улаштування електроустановок.  

 

8. Акт підписується всіма членами комісії. 

  

9. У випадку виявлення невідповідності електромережі нормативно - 

правовим актам або технічним вимогам, власник або користувач отримує 

відмову з приписом про необхідність здійснення ремонтних робіт. 

 

10. У випадку встановлення аварійної ситуації вимоги щодо її усунення, 

надані в акті обстеження, є обов’язковими до негайного виконання як 

власниками та користувачами будівлі, так і комунальними службами міста та 

структурними підрозділами виконавчих органів міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                             підпис                             Валентина ЯНЗЮК



Додаток  

до Положення про комісію з 

обстеження стану зовнішніх та 

внутрішньобудинкових електромереж  

(пункт 7) 

 

АКТ 

обстеження стану зовнішніх та внутрішньобудинкових електромереж житлових 

будинків на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів 

 

____  _________________20__р                                              № ____________            

  

Акт складено комісією у складі: 

Голова комісії: 

____________________________________________________________________ 

 

Члени комісії:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  

У присутності  особи, яка звернулась із заявою  

____________________________________________________________________ 

Виконано обстеження 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                                      (назва об’єкту, адреса)  

  

Обстеження виконано для визначення відповідності електроустановки 

вимогам ПУЕ. 

В результаті обстеження встановлено наступне:  

  

1. Стан зовнішніх електричних мереж____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

2. Точка підключення електроустановки _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Дозволена до використання потужність струмоприймачів згідно з договором 

про користування електроенергією, або згідно з ТУ __________ кВт. 
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Продовження додатка 

 

4. Ввідно-розподільчі пристрої та організація обліку електроенергії.  

4.1 Ввідний комутаційний апарат тип_________, ін. ________________, 

опломбовано пломбою № _______________. 

4.2 Місце встановлення розрахункового приладу обліку ____________  

____________________________________________________________________, 

опломбовано пломбою №_____________________________________________. 

 

 

ВИСНОВОК:  

  

Технічний стан зовнішніх і внутрішньобудинкових електромереж будинку за 

адресою:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

встановлених комутаційних апаратів і лічильника відповідає (не відповідає) 

вимогам правил улаштування електромереж.  

  

  

Голова комісії           ________________                   _________________________ 

        (підпис)                   (Власне ім’я, прізвище)  

   

Секретар комісії       ________________                    _________________________ 

        (підпис)                   (Власне ім’я,  прізвище)  

 

Члени комісії:           ________________                   _________________________ 

        (підпис)                  (Власне ім’я, прізвище)  

     ________________                      _________________________ 

        (підпис)                   (Власне ім’я, прізвище)  

             ________________                      ________________________ 

        (підпис)                  (Власне ім’я, прізвище)  

             ________________                      ________________________ 

        (підпис)                  (Власне ім’я, прізвище)  

 

_____________________________ 


