
                                                                       
 
        У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
Від  03.08.2011 р. №_474_____       
 
Про надання дозволу на відключення 
від системи централізованого опалення 
і гарячого водопостачання та 
встановлення автономної системи  
опалення   
 
          Розглянувши заяви громадян Ананченка П.П., Василюка Ю.П.,                              
Стужук Т.Л., Зарицької Н.П., Дученка М.В., Бігун В.С., Слабоуса О.І. та 
рішення суду справа № 2-а-9449/10 від 23.11.2010р. Мельника І.В. про надання 
дозволу на відключення їх квартир від системи  централізованого 
теплопостачання для встановлення автономної системи опалення, керуючись 
ч.2 ст. 31  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком 
міської ради 
РІШАЄ:  
 
 

1. Дозволити гр. Ананченку П.П. відключення  кв. № 131 по                               
вул. Табукашвілі, 3 А, від мереж централізованого опалення                         
та гарячого водозабезпечення для встановлення автономної системи 
опалення при виконанні всіх проектних рішень, за умови проведення робіт 
в міжопалювальний період. 

 
2. Дозволити гр. Василюку Ю.П. відключення кв. № 4 по                            

вул. 1 Травня, 37 А, від мереж централізованого опалення та гарячого 
водозабезпечення для встановлення автономної системи опалення при 
виконанні всіх проектних рішень, за умови проведення робіт                                 
в міжопалювальний період. 

 
3. Дозволити гр. Стужук Т.Л. відключення кв. № 7 по вул. Крупської, 7,            

від мереж централізованого опалення та гарячого водозабезпечення для 
встановлення автономної системи опалення при виконанні всіх проектних 
рішень, за умови проведення робіт в міжопалювальний період. 

 
4. Дозволити гр. Зарицькій Н.П. відключення кв. № 31 по                                                          

вул. Кірова, 86, від мереж централізованого опалення та гарячого 
водозабезпечення для встановлення автономної системи опалення при 
виконанні всіх проектних рішень, за умови проведення робіт                            
в міжопалювальний період. 



5. Дозволити гр. Дученку М.В. відключення кв. № 2 по                                                          
вул. Кірова, 63, від мереж централізованого опалення та гарячого 
водозабезпечення для встановлення автономної системи опалення при 
виконанні всіх проектних рішень, за умови проведення робіт                              
в міжопалювальний період.  

 
6. Дозволити гр. Бігун В.С. відключення кв. № 9 по                                                          

вул. Сосновського, 50 А, від мереж централізованого опалення та гарячого 
водозабезпечення для встановлення автономної системи опалення при 
виконанні всіх проектних рішень, за умови проведення робіт                              
в міжопалювальний період. 

 
7. Дозволити гр. Слабоусу О.І. відключення кв. № 26 по                                                          

вул. Коротуна, 5, від мереж централізованого опалення та гарячого 
водозабезпечення для встановлення автономної системи опалення при 
виконанні всіх проектних рішень, за умови проведення робіт                              
в міжопалювальний період. 

 
8. Дозволити гр. Мельнику І.В. відключення кв. № 1 по            

вул. Київська, 11, від мереж централізованого опалення та гарячого 
водозабезпечення для встановлення автономної системи опалення при 
виконанні всіх проектних рішень, за умови проведення робіт                   
в міжопалювальний період. 

 
 

 
 
 

     Міський  голова                                                           В. Москаленко 
 
 
 

                                                                                                  Заступник міського голови 
                                                                                                                                                   Л.Якубовський 

                                                                                                                       Начальник управління ЖКГ 
                                                                                                                                                                  В.Мартинюк 

                                                                                                                        Начальник юридичного відділу 
                                                                                                                                                            Т.Камінська 

 


