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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
03 грудня 2019 року
Борислав
№ 297



Про дозвіл ********** на встановлення індивідуального опалення

Відповідно до п.п.1 ч.1 ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.24 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, Закону України „Про теплопостачання”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 „Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення води”, п.3 та п.7 розділу ІІІ наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України „Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем  централізованого опалення та постачання гарячої води” від 26 липня 2019 року № 169, зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 серпня 2019 року № 982/33953, беручи до уваги витяг з медичної картки стаціонарного хворого від 21 серпня 2019 року № 484/139, вданого комунальним комерційним підприємством Львівської обласної ради „Західноукраїнський дитячий спеціалізований медичний центр” та звернення ******** від 20 листопада 2019 року і акт обстеження мережі централізованого опалення квартири № *** у будинку № *** на вулиці ***** від 21 листопада 2019 року, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Дозволити *************, що проживає у квартирі **************від’єднати квартиру ******** від мережі централізованого опалення будинку ********** на вулиці ******* в місті Бориславі.
          
2. Зобов'язати ************:
2.1) звернутись до Бориславської дільниці Дрогобицького відділення ПАТ „Львівгаз” за одержанням технічних умов на встановлення індивідуального опалення та відповідно до них виготовити проектну документацію на влаштування індивідуального опалення у квартирі;
2.2) оформити акт про відключення квартири від внутрішньо-будинкової мережі централізованого опалення та гарячого водопостачання відповідно до влаштованого індивідуального опалення згідно з виготовленою проектною документацією;
2.3) провести повну оплату наданих послуг із централізованого опалення та гарячого водопостачання за попередні роки або укласти угоду з комунальним підприємством „Бориславтеплоенерго” на розтермінування боргу.
           
3. Визнати *********** такою, що розірвала договірні відносини з комунальним підприємством „Бориславтеплоенерго” щодо надання послуг централізованого опалення і гарячого водопостачання.
            
4. Комунальному підприємству „Бориславтеплоенерго” (Б.Дубас) розірвати договір із Калинчук Тетяною Вікторівною про надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання згідно оформленого акту про відключення квартири від внутрішньо-будинкової мережі централізованого опалення та гарячого водопостачання, який підтверджує відповідність встановленого автономного опалення до проектної документації, та припинити подальше нарахування плати за послуги.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку і оборонної роботи (І.Тарновецький), відповідно до їх компетенції.



Міський голова                                                                                          І.Яворський













