
05.02.2020 р. м.Тернопіль

П Р О Т О К О Л  № 4
засідання постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від 

систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води

Присутні: Стемковський В.В., Дроздовський А.К., Ткач М.Є., Грубенюк В.М., Даткун В.В., 
Кучмій В.В., Лупак С.М., Михалків М.О., Мокляк В.І., Обарінчук О.В., Романів 
Р.І., Рудик О.В., Чайкіна Г.В., Шморгай О.В.

В ідсутн і: Міщій М.С., Солотвінський В.М., Стецик М.В.,

П орядок денний :

1. Розгляд звернень мешканців багатоквартирних житлових будинків за наступними 
адресами: вул. 15 Квітня, 9, вул. 15 Квітня, 39, бульвар Д.Вишневенького, З, 
вул. Золотогірська, 13.

2. Розгляд заяв чиї квартири розташовані в будинках які включено до Переліку 
багатоквартирних будинків, у яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень 
відокремлена (відключена) від систем (мереж) центрального опалення (теплопостачання) та 
постачання гарячої води, розміщеного на офіційному веб-сайті міської ради.

Вирішили:

1. Зобов’язати КП'ГМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» надати інформацію 
щодо кількості абонентів які отримують послуги з ‘ ЦО і ГВП за наступними адресами: 
вул. 15 Квітня, 9, вул. 15 Квітня, 39, бульвар Д.Вишневецького, 3, вул. Золотогірська, 13. 
а також від балансоутримувачів даних будинків про кількість квартири та нежитлових 
приміщень в будинках за вищевказаними адресами.

Проголосували: за - 14.
проти - б. 
утримались - 0.

2. Рекомендувати власникам квартир/нежитлових приміщень (згідно додатку)*, 
що звернулись із заявою про відокремлення (відключення) від ЦО та ГВ І 
квартири/нежитлового приміщення, розташованих в будинках які включено до Переліку, у 
яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від 
систем (мереж) центрального опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води, 
розміщеного на офіційному веб-сайті міської ради: - замовити проектну документацію щодо 
влаштування газової, електричної чи альтернативної системи теплопостачання приміщення.

Отримати вихідні дані і технічні умови КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго», 
КП «Тернопільводоканал», ПАТ «Тернопільміськгаз», Тернопільського міського РЕМ та 
управителя будинку.

Для відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення власник 
забезпечує розроблення проекту відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового 
приміщення віц ЦО таСВП , який виготовляється відповідно до державних будівельних норм 
і правил та "Ілає забезпечити ізоляцію транзитних стояків, а також, у разі потреби, 
перенесення транзитних стояків.



Власник забезпечує виготовлення проекту встановлення системи індивідуального 
теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи 
нежитловому приміщенні, виготовленого відповідно до державних будівельних норм і 
правил.

Відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО та ГВГІ 
здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не 
перешкоджає постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових 
приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО та ГВГІ.

Усі витрати, пов'язані з відокремленням (відключенням) квартири чи нежитлового 
приміщення від ЦО та ГВП, здійснюються за рахунок власника.

Проголосували: з а - 14.
проти - 0. 
утримались - 0.


