
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про надання дозволу на відключення від 
мережі центрального опалення і 
влаштування індивідуальної системи 
опалення у квартирі № 7 будинку № 5 на пл. 
Генерала Г. Григоренка 
 
 

Розглянувши звернення співвласників квартири № 7 будинку № 5 на пл. 
Генерала Г. Григоренка від 14.11.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 
14.11.2018 за № З-М-117658/АП-25), керуючись наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 
22.11.2005 № 4 “Про затвердження Порядку відключення окремих житлових 
будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при 
відмові споживачів від централізованого теплопостачання“, відповідно до 
рішення виконавчого комітету від 10.03.2006 № 297 “Про утворення постійно 
діючих міжвідомчих комісій з розгляду питань, пов’язаних з відключенням 
споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання, при 
виконкомі Львівської міської ради та районних адміністраціях“ виконавчий 
комітет вирішив:  

1. Затвердити висновки постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду 
питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального 
опалення і гарячого водопостачання, при виконкомі Львівської міської ради (§ 5 
протоколу від 22.11.2018 № 9 та § 5 протоколу від 28.05.2019 № 3). 

2. Дозволити співвласникам квартири № 7 будинку № 5 на пл. Генерала               
Г. Григоренка відключення від мережі центрального опалення і влаштування 
індивідуальної системи опалення з ліквідацією існуючого стояка. 

3. Співвласникам квартири № 7 будинку № 5 на пл. Генерала                                    
Г. Григоренка у встановленому порядку: 

3.1. Під наглядом балансоутримувача (власника) будинку і 
теплопостачального підприємства забезпечити у міжопалювальний період 
відключення квартири № 7 будинку № 5 на пл. Генерала Г. Григоренка від 
мережі центрального опалення, про що скласти відповідний акт. 

3.2. Влаштувати індивідуальну систему опалення у квартирі № 7 будинку 
№ 5 на пл. Генерала Г. Григоренка та здати її в експлуатацію. 

4. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти співвласників квартири 
№ 7 будинку № 5 на пл. Генерала Г. Григоренка. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
  
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
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