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Етапи

Bикoнaвець

Пеpeлiк дoкумeнтiв нeoбхiднI-rй для
oтpимaння

Tеpмiн Bl.кoнaння

Peзyльтaт rrаДaнHя пoслyги
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Зaявa щoдo вiдклlоvення вiд
cистеMи центpaлiзoвaнoгo
oп€ t JIеItня
пеprдaетЬоя I{apoзгля.ц

Пo.цaння зaяви щoдo. BiДклroчення
спorкивaчiв вiд сиотеми (меpеж)
центpал iзoвal{oгo ollaлeння
(теплoпoстaнaння) тa ЛoсTaЧання гapяuoТ
вoди

Упpaвлiння житлoвo-кoМ}.I{альIloгo
гoспoДapотвaЛиоичaнcькoТмiоькoТ
вoеннo.цивiльнoiaдмiнiстpaцiТ
Cсвсpoдoнeцьoгopaйoннy Л1тaнськoi
oблaотi

Письмoвa зaявa в ,цoвiльнiй фopмi iз
зaзнaЧенtlяМп pичини вiлoкpемлeння
(вiдклtouення) з нaмipoм влaIIIтyвaItIlя
сисTеMи iнди вiдyaльнoгo TепJloIloсTaчaнI{Я
тaкoi квapтиpи чи нeжитлoBoгo

кoмiсii.

пpимiщення

BиTЯГ З ПPoToкoЛУ

z

(ДoЗBIЛ) зaоi,цaння
Пoстiйнo дiroчoi кoмicii Для
poзгля.цyпиТaнь щoдo
вiДключення
спoживанiввiд
сисTеМ(меpеж)
центpaлiзoвaltoгooпaленIlя
(тeплoпoстauння)

зaсiдaння
oтpимaннявитяryз пpoтoкoлy
пoстiйнo дiIoчoi кoмiсii ДJIяpoзгЛя.цy
IlитaНь щoдo вiдклтoчeIII{яопoх{ивaчiв вiД
с и сTeM ( меpеж) центpaл iзoвaнoгo
oп'шення (теплoпoстauaння) тa

Пoстiйнo .цiroчa кoмiсiя .цляpoЗгля.цy
пиTaнЬ щo,цoвiдклtоЧеtlняспo)кивaчiв вiд
систеM (меpеж) Ценщaл iзoвaнoгo
oпaлel-iIlя (теплoпocтauння)

пocтaчal{I{я гapяvoi вoди

нa
з oтpимaння теxнiчних },]\,IoB

Aбoнентськa слylкбa тa збут КП

кBapтиpи(неrкитлoвoгo .'ЛисиЧaноЬкTеплoМеDе>ка''
вiдoкpемлeннЯ
пpимiщення)вiд внyтpirшньoбyдинкoвoТ
Ta
oпutЛення
систеMишентpaлiзoванoгo
гapяЧoгoвoдollocTaчaнrtя
.

l. Зaявaнa виДaчyтеxнiнниx1лloв.
2. К o п iяpiш ен н якo м iсiТ.
3. Квiтaнцiя пpo сплaТyвapтoстi
те4дi.lниx yмoв нaphxyнoк КП
.. ..:
''Ли си ч aн сь ктеп л сiй еpёiк ап,.'
.

1 5днiв
l еxнlчti1 yМoви нa
вiлo6peмлення-хвфтl4Ри,,

(:,.:"..}Ёц io..пЁ;iМiiii

в Iд в нyтp lt.tttlЬooy.цин кoвol

систеMи центpaлiзoвaнoгo
oпaЛeltltя тa Гapячoгo
вo.цofloстaчaI{I{я
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poбoнoгoПpoектy
Пpoектa opгaнiзaцiя, щo Mae вiдпoвiднi
Joбкa
f,шo кpе м л е н н(в
я i д к лю н е н н)яК B a p Т и p и ДoзвoЛиi лiцензii
Чи нежиTлoвoгo
лpимiщeннявiд Цo тa
ГBП

1. Зaявa

2. Tехнiчний пaспopTбyдинкy.
2.1. Cхемa внyтpirпньoбyдинкoBиx
Мepе)к
сиcтеМи центpaлiзoвaнoгo
ollaneнrtя.

PoбoчийпpoекT
вiдoкpемлення
(вiдклюuення)квapтиpини
llе)китлoBoгo
пpимiщeння

вiдЦo

3. Tехнiчний пaспopT квapTиpи'
пpимiщення.

4. Tехнiчнi yМoBинa BiдoкpeМлення
квapTиpи(нежитлoвoгoпpимiщення)вiд
внщpirшньoбy.ЦинкoвoТ
сиотeМи
центpaлiзoвaнoгo oпalIеIII{я
i
Aкт oбстеженняcистеМи
iзoвaнoгooпzuIення
бyдинкy.
центpaл

5 Пpoвeдення деМoнтaя{I{их
poбiт щoдo
вiдклюveнняBiд cистeМи
центpaлiзoвal{oгo

oIIaJIеt{ня B кBaрTиpaх

бaгaтoпoвepхoвиx

)киTлoBиx бyДинкiв.

l. Bикoнaвецьpoбiт пo вiдoкpeмленнro l. Poбoчий IТpoект вiдoкpемлення
B мirкoпалlовaJтьIlий
Aкт вiкoнaниx poбiт нa
вiд центpалiзoвaltoiсиоTеМиoпaлеIlttя' (вiдклroнення) квapтиpи чи IIe)китлoBoгo пepioдне пiзнirпенЬк 0l Bi.цoкpеMлeннякBaртиpи
який мaс,:
пpи мtiшення вiд меpеж центpaлiзoванoгo
)кoBTI{я писЬMoBo
Меpеж центpaлiзoвaнoгo
'
-лiцензirонa пpoвeДення
гoспoдapськoТ oпaлення.
пoвiдoмивl.шиКП
oпаJIення
.'ЛисичaнськTеплoМeDеж
.цiяльнoстiз будiвництвaoб'rктiB,з
oбoв'язкoвимпеpелiкoмpoбiт з Mo}rTa)ку 2. Кoпiя витягy з пpoтoкoJlyзaсiдaння
зa.l5 кaлеIrДaplrиx
внщpiшlнiх iнженepниxМеpе)к'сисТеМ' Пoстiйнo дiroчaoТкoмiсii для poЗглядy
днiв дo дaти
питaнЬщoдo вiдключеннясПo)кивачiв
вi,д,
пpилaдiвi зacoбiввимipювaння;
вi.цклroчення
вiДпoвiднoстi
-Деклаpашiю
мaтеpiальнo- сисTeМ(меpеж)центpалiзoвaнoгo
oпaЛеHItя(теплoпoотauння).
технiuнoТбaзи;
-квaлiфiкoBalloгo'aтесToвaltoГo
Звapникa. 3. Квiтaнцiя пpo сплaтyКП
''ЛисичaнськтепЛoМеpех<a''
2. КП''Лисичal{сЬктеплoМеpе)кa'l.
вapтicтiзлиToi
вoди iз внщpirrrньoбyдиI{кoBиxсисTеМ
3. Aбoнентськaслyжбaтa збщ (п.3,4)

в1д

oIIaленI{я.

4. Квiтaнцiя пpo оплaтy КП
''ЛисичaнськтeплoМеpежa''
вapтoстi
деМoнтaжyвiДсистеми цeнТpaлiзoвaнoгo
oпaJIеItItя

6 Poзpoбкa poбo.roгo пpoектy BJlаtIlTyвaння Cпецiaлiзoвaнa yстal{oвa' opгaнiзaцiя
сисTеМи iнливiлyaльнoгo (автoнoмнoгo)
oпaленtlя y квapтиpi (неxtитлoвoмy
пpимiщеrrнi)

1. Bитяг з пpoТoкoлyзaci.цaнняПoстiйнo
ДiтoчaoiкoмiсiТ для poзглядy питaI{ьщo/цo
вiдклюнення
спoживачiввiд сиcтеМ
(меpеж) цeнтpaлiзoвaltoгooп€lпеIIIlя
(тeплoпoстaчння
)
2. Tехнiчнi yмoви AT ',Лщaноькгaз''(ypaзi
BстaнoBЛе|lня систеМи

гaзoвoгo oпaJlell}iя.

Poбoчий пpoeкт
BлaI]IТyвaI{Ilя cистrМи

iндивiдyaльнoгo
(aвтoнoмнoгo)oпaленняу
кваpтиpi(нежитлoвoмy
п p им iшeннi)

jГ ш т ув a нн я с ис те M и i н див iлya л ьн oг o
t
(aвт o н o М н o Г o ) o п€ ш е н llя y КBа pт иl) I

(нerкитлoвoмyпpимiщенн i)

/

poбiт мiхс
l. floгoвip нa викo}IaннЯ
BикoнaвeЦь poбiт пo BЛaштyваHHю
Ta 3aMoBникoМ.
iнди вiдyaльнoгo (aвтoнoмнoгo) oпaлення, niдpяднoюopгaнiзaцiero
який мaс вiдпoвi.цнiдoЗBoЛитa дoпyски.

2. Poбoчий

Згiднo yмoв дoГoвopу Aкт викoнaнихpoбiт з
Мoнтa}(уiндивiдyальнoТ
систеМиoпaлeння(y paзi
Bcтal{oBЛення
електpooпaлeння)
aбo
Aкт пpo пpиймaння
зaкiнченoгo бy.цiвництвa
об'eктy систeMи
гaзoпoсTaчal{ня (y paзi

прoекT BстaIIoBлеI{Ilя оиcтеМи

iндив i.цyальнoгo

(aвтoнoмнoгo)

oпaлення'

встaIIoвлеIIня систеMи
гaзoвoгo oпaлення).

8

oтpимaння дoвiдки лpo вiдсщнiсть
зaбopгoвaнoотi зa пoсЛyГи
центpалiзoвalloГo

9

[oвiдкa пpo вiдощнiоть
зaбopгoвaнoотiзa пoслщи
цeнтpaлiзoвalloгooпaлеIlня
(дoдaтoк2).

Звеpнення влaсникa )китлa пpи нaявнoстi
poзpaхyнкoBoi кItижки.

Aбoнентськa слp<бa тa збщ
КП''ЛисичaнськтeплoМеDe)кatl

|.Зaявa(дoдaтoк l)

Bивчення oтpимalloi

2. Дoвiдкa пpo вiдсщнiсть зaбopгoвaнoстi

Д 'U^Jrц9f,l4цrr

oп€ l JIеI{ tlя.

Пoвiдoмлення
КП''ЛисичaнсЬктeплoМеpе)кaпpo
вiдклroчeннявiд Цo.

B тoй rкедень.

Aбoнентcькийвiддiл.
КП''Лиоичaнcьктrплoмеpежa''

зa пoол),Ги центpa:JIiЗoBaнoгo

oIIсlJIеI{ня

(дoдaтoк2).

3. Кoпiя виTягy З пpoтoкoлy зaсiдaння
мiжвiдoдoмvoj кoмiоiТ з BлaIIIтyBaI{Itя
iн.цивiдyaльнoгo oпaJIeIIIlяв квapTиpax
бaгaтoпoвеpхoви х )I(итлoBихбyли н кi в'

4. Кoпiя poбoчoгo пpoектy вiдoкpеМЛеI{ня
(вiдклrouення)квapтиpи tIи llе)китлoвoгo
пpимiщеннявiд меpеж центpaлiзoвaнoгo
oпaJIеIIItя.

5. Кoпiя Aктy викoнaниxpoбiт нa
вiдoкpeмленнявiд центpалiзoвaнoi
сисTeMиoпaлеIIня
та кoпiядoгoвopyмiж
пiдpяднoroopгaнiзaцiеroтa сIIoя{иBaчeМ
poбiт пo
п:с.yги l-{o нa пРoведеIIIrя
вlдклIoчeI{нIo

квapTиpи.

l lltAl

U1vD ]

Aктy пpo вiдoкpемлeння
квapтиpи/неx<итлoвoгo
пpимiщення вiд меpеж I'{o
кtI
''Лиcичaнськтепломеpeжa''

6. Кoпiя Aктy викoнaнихpoбiт з Мoнтaжy
iндивiдyальнoТ
систеlтиoпaлення(y pазi
всIaнoBЛенHя електpooпалення)
кoпiя
aбo
A к ту п po п ри й м a н н я зa к i н ч е н oгo
бyдiвництвa oб'ектy cистеМи
гaзollocтaЧa}Iня (y paзi BcтaнoвлеIiня

/

систеMи гЕ}зoвoгo
oпaленнЯ).

10 oбстежeння
оистеми
Цo
квapтиpи/неlкитЛoвoГoп pим iшення

Aбoнентськa слylк6a тa збщ
КП''ЛисичaнсЬктеIIлoМrDе)кa

зaяBникa.

П oфopмлення Aктy пpo вiдoкpемлeння

(вiдклroueння)квapтиpи/не)китлoвoгo
пpимiщення вiд меpежI{o.

Aбoнeнтськa слyкбa тa збщ
КП,'ЛисичaнсЬктеплoMеpе)кa''

l3 Пеpеглядyмoв, poзipвalrня.цoгoвopyпpo Aбoнентськaслyхбa тa збщ
HaДaнняпoсЛ)т з центpaлiзoвaнoгo
oп€ I JIеI{I{я.

Aкт oботеження

oп.шеttltя.

бaгaтoквapтиpнoгo
житJloвoгo бyдинкy
(лoлaтoк 3).

Aкт oботerкeння центpaлiзoBal{oi сисТеMи
oпа.llelil{я в квapтиpi бaгaтoквapтиpнoгo
)I{иTлoвoгoбyдинкy
(дoдaтoк 3).

(вiдклroвення) квapттl'pтllнe)китлoвoгo
пpимiщеннявiд мeрeж I-{o.

t2 oтpимaння Актy пpo вiдoкpемлeння

Рoбoчийпpoектвiдoкpемлення
(вiдклloueння)квapтиpи чи нrх(итлoBoгo
пpимiЩеннявiл меpежЦeнтpaлiзoвaнoгo

КП''ЛисичaнcЬктепЛoМеDе,(a''

Aкт oтoимvе oсoбистo зaявIlик'

цeнтpaлiзoвaнoТ cисTrМи
oпaлel{ня в квapтиpi

5 днiв

30 днiв вiд дaти гIoДaIIIIя Aкт пpo вiдoкpемлeння
ЗaЯBИHaвiдoкpемлeння (вiдклroнення)

вiд сиотeмиI-{o.

Aкт пpo вiдoкpемлення(вiдклrovення)
квapтиpи/нежитлoвoгo
лpим i Щeння вiД

меpеж
[o.

Aкт пpo вiдoкpемлeння
(вiдклrovення)
квapтиpи/нeя<итлoBoгo
пpимiщeннявiд мepeжI{o.
(дoдaтoк4)

квapтиpи/нежиTлoвoгo
I{o.
пpимiщeннявiд меpе>к
(дoдaтoк4)

