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по .ЩЕННИИ:

l. Про розгляд змв та докумекгiв щодо вiдюrюченrrя квартир у баrатокмргирних

. 
житлових будинках вiд мережi цеrrгралiзованого опа!,Iення мiсга Борислава

СЛУХАЛИ: голову посгiйно дiючоi KoMicii - Р. Садliвського

ВИРIШИЛИ:

1.1) Вiдповiдно до рiшення Бориславськоi ради вiд 03.09.2015 року Nэ 2027

<Про дозвiл власникам квартир та квартиронаймачам у будинку Nч 39 на вулицi

Ковалiва в MicTi Бориславi на вiдключення булинку вiд MicbKoi мережi

централiзованого опалення та на влапlтування у квартирах iндивiдуального опiшеннrl

до початку опztлювального сезону 2016l1t'7 poKiB> надати дозвiл

Залокоцькому Степану Миколайовичу - власнику квартири Nэ З7 у булинку JФ З9 на

вулицi Ковалiва - на встановленнJI iндивiдуального опалення у квартирi iз
використанням гiIзового обладнання парапетного типу.

|.2) Вiдповiдно до рiшення Бориславськоi ради вiд 29.08,2019 року Nч 1998

<Про дозвiл об'еднанню спiввласникiв багатоквартирного будинку <Ковалiва,36> на

вулиui Ковалiва в MicTi Бориславi на вiд'сднання булинку вiд мережi

центра.lIiзованого опалення та на влапIтування у квартирах автономного опалення до
початку опzlлювального сезону 2019120 poKiB> надати дозвiл Пiряник Iринi IBaHiBHi

- власнику квартири Ne 36 у булинку Ns Зб на вулицi Ковалiва - на встановленнJI

iндивiдуального опалення у квартирi iз використанlшм гttзового обладнантrя

парапетного типу.

2. Про розглял заJIви та докумеrггiв шодо BcT:lHoыIeHHrl газовоi колонtс,t парапетного
тигry у багатокваргирному жrгловому булинку.
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СЛУХАJIИ: голову посгiйно дiючоi KoMicii - Р. Садliвського

ВИРIШИЛИ:

2.1) налати дозвiл Стецяку Василю Степановичу - ыIаснику квартири Nч 19 у
будинку Ns 21 на вуличi .щорошенка в MicTi Бориславi _ на встановлення газовоi

колонки парапетного тиrry.

3 . Про затверлження прOтокоJry ьiд 29 .02 .2020 року J\! 1 засiданrи

посгiйно дiючоi KoMicii для розгJIяд/ питalнь щодо вiдк.пючення споживачiв вiд

систем цеtrгралiзованого опаленнJI та постачаншI гарячоТ води.

СЛУЬЛИ: голову посгiйно дirочоi KoMicii - Р. Садчiвською

ВИРIШИЛИ:

4. Протокол ьiд 29.02,2020 року Nэ l скерувати на розгJuIд виконавчого

KoMiTery Бориславськоi MicbKoT ради.

Голова постiйно дiючоi KoMicii Р. Сад,гliвський


