
Красноградська міська рада  

 

ПРОТОКОЛ  

16 листопада 2022 року № 4 

 

       Засідання постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення 

споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та 

постачання гарячої води. 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова комісії:  

Наталія ЗІНЧЕНКО заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 

Заступник голови комісії:  

Ольга  

КАРАПТАН 

начальник відділу житлово – комунального 

господарства, економічного та інфраструктурного 

розвитку міської ради 

Члени комісії:  

Катерина  

ХУДЯКОВА  

керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради 

Володимир  

ГІРМАН 

начальник відділу правового забезпечення міської 

ради 

Олександр  

СИДОРЕНКО 

директор Красноградського підприємства 

теплових мереж 

Микола  

ДУБИНА 

директор Красноградського комунального 

підприємства «Водоканал» 

Ірина  

СТАДНИК 

начальник відділу культури, туризму, молоді та 

спорту міської ради 

Олександр  

КАПТАН   

депутат Красноградської міської ради 

Тетяна  

КОЧУРА 

головний спеціаліст сектору цивільного захисту, 

оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами відділу оборонної і 

мобілізаційної роботи та цивільного захисту 

міської ради 

Яна  

ОПАЛЬКО 

завідувач сектору містобудування та архітектури 

відділу житлово – комунального господарства, 

економічного та інфраструктурного розвитку 

міської ради 

ВІДСУТНІ:  

Валерій БУРІЛО  головний спеціаліст відділу житлово – 

комунального господарства, економічного та 

інфраструктурного розвитку міської ради міської 

ради 

 



Роман  

ЖДАНОВ 

начальник Красноградського РЕМ акціонерного 

товариства  «Харківобленерго» 

 

Олександр 

ХАРЧЕНКО 

головний інженер Красноградського відділення 

акціонерного товариства «Харківгаз» 

 

Місце проведення: 16.11.2022 року, зал засідань міської ради. 

Початок засідання: 10.00 

Закінчення засідання: 10.10 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про обрання секретаря на час засідання постійно діючої комісії, у зв’язку 

з відсутністю Валерія БУРІЛА.  

2. Про розгляд заяви ОСОБИ 1 щодо відключення від системи 

централізованого опалення (теплопостачання) жилого приміщення за адресою 

Красноградський район, селище Дослідне, вулиця Наукова, будинок 8, квартира 

18.   

 

СЛУХАЛИ:  

 

     1. Голову комісії Н.ЗІНЧЕНКО про обрання секретаря на час засідання 

постійно діючої комісії, у зв’язку з відсутністю Валерія БУРІЛА. Пропоную 

обрати Тетяну КОЧУРУ на сьогоднішнє засідання.  

            

 ВИРІШИЛИ:  

      Обрати секретарем постійно діючої комісії Тетяну КОЧУРУ.  

                                           

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» - 10,  

«проти» - 0,  

«утримались» - 0,  

«не голосували» - 0.  

                                                            

СЛУХАЛИ:  

      2. Голову комісії Н.ЗІНЧЕНКО про розгляд заяви ОСОБИ 1 щодо 

відключення від системи централізованого опалення (теплопостачання) жилого 

приміщення за адресою Красноградський район, селище Дослідне, вулиця 

Наукова, будинок 8, квартира 18. 

       

 ВИРІШИЛИ:  

      Відмовити ОСОБІ 1 у відключенні від системи централізованого опалення 

(теплопостачання) її жилого приміщення за адресою Красноградський район, 

селище Дослідне, вулиця Наукова, будинок 8, квартира 18, так як у 

вищевказаному будинку менше 50% квартир відключено від системи 



центрального опалення, відповідно до Наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства  України від 

26.07.2019 року №169 «Про затвердження порядку відключення споживачів від 

систем централізованого опалення та постачання гарячої води». 

                                           

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» - 10,  

«проти» - 0,  

«утримались» - 0,  

«не голосували» - 0.  

 

 

 

Голова комісії                                                                 Наталія ЗІНЧЕНКО 

 

Секретар комісії                                                              Тетяна КОЧУРА   

 


