
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження переліку багатоквартирних будинків з встановлення вузлів 
комерційного обліку теплової енергії  
 
 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії 

та водопостачання», виконавчий комітет Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ: 

          1. Затвердити перелік багатоквартирних будинків з встановлення вузлів 

комерційного обліку теплової енергії (додається).  

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М. 

 

 
Міський голова          В.В. Буряк 



Пояснювальна записка 
до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  

«Про  затвердження переліку багатоквартирних будинків з встановлення вузлів 
комерційного обліку теплової енергії» 

 

З 02 серпня 2017 року набрав чинності Закон України “Про комерційний 

облік теплової енергії та водопостачання” (далі – Закон). Реалізація цього 

Закону є важливою передумовою для забезпечення в державі обов'язкового 

100% обліку відпуску тепла. Завдяки забезпеченню обліку споживачами 

сплачуватимуться кошти лише за фактично спожиті послуги, тобто лише за те, 

що ними було використано. Це дозволить не тільки об'єктивно здійснити 

розрахунок послуг, які були спожиті споживачем, а й розпочати ефективний 

процес досягнення економії в умовах постійного зростання цін на 

енергоресурси. 

Витрати на оснащення будівель вузлами комерційного обліку здійснені 

оператором зовнішніх інженерних мереж, відповідно Закону відшкодовуються 

споживачами послуг гарячого та холодного водопостачання, а також 

власниками (співвласниками) приміщень шляхом сплати внеску за 

встановлення вузла комерційного обліку ( ч.6 ст.3 Закону). 

Разом із тим, у відповідності до п.8 ст.3 Закону органам місцевого 

самоврядування надано право у відповідності до чинного законодавства 

приймати рішення про затвердження місцевих програм оснащення вузлами 

комерційного обліку будівель, які на день набрання чинності Законом були 

приєднані до зовнішніх інженерних мереж, а також про виділення з місцевого 

бюджету коштів на реалізацію прийнятої програми. 

Враховуючи високу вартість комплексу робіт з встановлення 

комерційного засобу обліку теплової енергії у багатоквартирному будинку та 

значне фінансове навантаження стосовно відшкодування виконавцю послуг 

вартості облаштування таких вузлів обліку, яке лягає на співвласників 

житлових будинків, рішенням Запорізької міської ради від 20.12.2017 №4 

затверджена «Програма розвитку та утримання житлово-комунального 

господарства м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, (зі змінами та доповненнями)», 

якою передбачено встановлення приладів обліку тепла за рахунок коштів 

місцевого бюджету.  

Беручи до уваги вищезазначене, пропонуємо затвердити перелік 

багатоквартирних будинків з встановлення вузлів комерційного обліку теплової 

енергії. 

 

 
Директор департаменту  
з управління житлово-комунальним  
господарством міської ради                С.Я. Польовий 



         ЗАТВЕРДЖЕНО                                              

рішення виконавчого комітету  

Запорізької міської ради             

______________№_____ 
 

Перелік 
багатоквартирних будинків з встановлення вузлів комерційного обліку 

теплової енергії 
 

№ Адреса будинку 

1 вул.  40 років Перемоги, буд.63 

2 вул.  Академіка Весніна, буд.18  

3 вул.  Академіка Весніна, буд.24 

4 вул.  Академіка Весніна, буд.26 

5 вул.  Академіка Весніна, буд.3 

6 вул.  Академіка Весніна, буд.4 

7 вул.  Армавірська, буд.16 

8 вул.  Базарна, буд.13 

9 пров.  Бастіонний, буд.8 

10 вул.  Бородінська, буд.10 

11 вул.  Бородінська, буд.12 

12 б-р  Будівників, буд.17 

13 б-р  Будівників, буд.8  

14 вул.  Верхня, буд.13 

15 вул.  Верхня, буд.15 

16 вул.  Вишневського, буд.10 

17 вул.  Вишневського, буд.18  

18 вул.  Вишневського, буд.22А  

19 вул.  Вознесенівська, буд.10А 

20 вул.  Вознесенівська, буд.8 

21 вул.  Воронезька, буд.14А 

22 вул.  Воронезька, буд.5 

23 вул.  Вроцлавська, буд.30 

24 б-р  Гвардійський, буд.100-1 

25 б-р  Гвардійський, буд.100-2 

26 б-р  Гвардійський, буд.136 

27 б-р  Гвардійський, буд.30 

28 б-р  Гвардійський, буд.53 

29 б-р  Гвардійський, буд.77 

30 б-р  Гвардійський, буд.81 

31 б-р  Гвардійський, буд.96 

32 б-р  Гвардійський, буд.98-2 

33 вул.  Героїв 93-ї бригади, буд.44А 

34 вул.  Гетьманська, буд.5  



2 

№ Адреса будинку 

35 вул.  Гетьманська, буд.8 

36 вул.  Глазунова, буд.2-1 

37 вул.  Глазунова, буд.2-2 

38 вул.  Гоголя, буд.159А 

39 вул.  Дарвіна, буд.3 

40 вул.  Дарвіна, буд.4 

41 вул.  Дарвіна, буд.5 

42 вул.  Дарвіна, буд.6 

43 вул.  Дарвіна, буд.8 

44 вул.  Дарвіна, буд.9 

45 вул.  Дарвіна, буд.9Д 

46 вул.  Дванадцятого квітня, буд.16 

47 вул.  Добровольчих батальйонів, буд.34 

48 вул.  Добролюбова, буд.30 

49 вул.  Добролюбова, буд.32 

50 вул.  Донбаська, буд.13-1 

51 вул.  Донбаська, буд.13-2 

52 вул.  Дорошенка, буд.10  

53 вул.  Дослідна станція, буд.78 

54 вул.  Дослідна станція, буд.74 

55 вул.  Електрична, буд.239-241  

56 вул.  Євпаторійська, буд.1 

57 вул.  Євпаторійська, буд.2 

58 вул.  Залізнична, буд.17А 

59 вул.  Запорізька, буд.18 

60 вул.  Запорізька, буд.3 

61 вул.  Запорізька, буд.4Б 

62 вул.  Іванівська, буд.18  

63 вул.  Історична, буд.10 

64 вул.  Історична, буд.11  

65 вул.  Історична, буд.33 

66 вул.  Історична, буд.38 

67 вул.  Історична, буд.39  

68 вул.  Історична, буд.59 

69 вул.  Історична, буд.63 

70 вул.  Історична, буд.71 

71 вул.  Каховська, буд.24  

72 вул.  Каховська, буд.41 

73 вул.  Кияшка, буд.36 

74 вул.  Клубна, буд.15 

75 вул.  Клубна, буд.17 

76 вул.  Козача, буд.37 
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№ Адреса будинку 

77 вул.  Козача, буд.7А 

78 вул.  Компресорна, буд.28А-1 

79 пров.  Короткий, буд.2 

80 вул.  Космічна, буд.118-1 

81 вул.  Космічна, буд.118-2 

82 вул.  Космічна, буд.132  

83 вул.  Костянтина Великого, буд.14А 

84 вул.  Костянтина Великого, буд.18А 

85 вул.  Костянтина Великого, буд.18Б 

86 вул.  Ладозька, буд.6  

87 вул.  Ленська, буд.45/7  

88 вул.  Леоніда Жаботинського, буд.55  

89 вул.  Лермонтова, буд.19  

90 вул.  Лізи Чайкіної, буд.62 

91 вул.  Лізи Чайкіної, буд.63  

92 вул.  Лізи Чайкіної, буд.70 

93 вул.  Лікарняна, буд.29 

94 вул.  Лікарняна, буд.31 

95 просп.  Металургів, буд.12 

96 вул.  Михайла Гончаренка, буд.27 

97 просп.  Моторобудівників, буд.28-1  

98 вул.  Насосна, буд.19 

99 вул.  Наукове містечко, буд.14  

100 вул.  Незалежної України, буд.16  

101 вул.  Незалежної України, буд.53  

102 вул.  Незалежної України, буд.58А  

103 вул.  Немировича-Данченка, буд.16 

104 вул.  Немировича-Данченка, буд.24 

105 вул.  Немировича-Данченка, буд.26 

106 вул.  Немировича-Данченка, буд.28 

107 вул.  Немировича-Данченка, буд.30 

108 вул.  Немировича-Данченка, буд.32-1 

109 вул.  Немировича-Данченка, буд.32-2 

110 вул.  Немировича-Данченка, буд.4 

111 вул.  Немировича-Данченка, буд.42 

112 вул.  Немировича-Данченка, буд.48 

113 вул.  Немировича-Данченка, буд.57а 

114 вул.  Немировича-Данченка, буд.57В 

115 вул.  Немировича-Данченка, буд.59Б 

116 вул.  Немировича-Данченка, буд.61 

117 вул.  Новгородська, буд.11  

118 вул.  Новгородська, буд.13  
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119 вул.  Олександрівська, буд.54 

120 вул.  Олександрівська, буд.74 

121 вул.  Олександрівська, буд.76  

122 вул.  Олександрівська, буд.87 

123 вул.  Олімпійська, буд.16  

124 вул.  Ольги Кобилянської, буд.8 

125 пров.  Охайний, буд.8  

126 вул.  Павлокічкаська, буд.15  

127 вул.  Павлокічкаська, буд.16 

128 вул.  Павлокічкаська, буд.17  

129 вул.  Павлокічкаська, буд.31  

130 вул.  Павлокічкаська, буд.32А 

131 вул.  Павлокічкаська, буд.38А 

132 вул.  Паркова, буд.8 

133 вул.  Патріотична, буд.34А 

134 вул.  Патріотична, буд.58 

135 вул.  Патріотична, буд.58А  

136 вул.  Патріотична, буд.58В 

137 вул.  Патріотична, буд.60 

138 вул.  Патріотична, буд.61 

139 вул.  Патріотична, буд.68 

140 вул.  Патріотична, буд.70  

141 вул.  Перемоги, буд.101  

142 вул.  Перемоги, буд.103  

143 вул.  Перемоги, буд.119Б  

144 вул.  Перемоги, буд.71  

145 вул.  Перемоги, буд.75А  

146 вул.  Перемоги, буд.87А 

147 вул.  Перемоги, буд.92 

148 вул.  Посадочна, буд.29 

149 вул.  Поштова, буд.57 

150 вул.  Правобережна, буд.48 

151 вул.  Променева, буд.14 

152 вул.  Променева, буд.5 

153 вул.  Променева, буд.7А 

154 вул.  Променева, буд.9 

155 вул.  Радіаторна, буд.35 

156 вул.  Радіаторна, буд.36 

157 вул.  Радіо, буд.36 

158 вул.  Радіо, буд.38 

159 вул.  Радіо, буд.56 

160 вул.  Радіо, буд.6 
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161 вул.  Рельєфна, буд.18 

162 вул.  Республіканська, буд.63 

163 вул.  Республіканська, буд.84 

164 пров.  Рудний, буд.6/1 

165 пров.  Рудний, буд.7 

166 вул.  Сергія Синенка, буд.39 

167 вул.  Сергія Синенка, буд.41  

168 вул.  Сергія Синенка, буд.55  

169 вул.  Сєченова, буд.25А  

170 вул.  Сєченова, буд.25Б 

171 вул.  Сєченова, буд.27А 

172 вул.  Сєченова, буд.35 

173 вул.  Сєченова, буд.68 

174 просп.  Соборний, буд.170  

175 просп.  Соборний, буд.218 

176 просп.  Соборний, буд.42 

177 просп.  Соборний, буд.96 

178 вул.  Тбіліська, буд.25  

179 вул.  Трегубова, буд.32 

180 вул.  Троїцька, буд.38  

181 вул.  Ужгородська, буд.11 

182 вул.  Учнівська, буд.126 

183 вул.  Учнівська, буд.128 

184 вул.  Учнівська, буд.130  

185 вул.  Фінальна, буд.22 

186 вул.  Фундаментальна, буд.19 

187 вул.  Фундаментальна, буд.5 

188 б-р  Центральний, буд.17  

189 б-р  Центральний, буд.19  

190 б-р  Центральний, буд.20 

191 вул.  Чарівна, буд.151  

192 вул.  Чернівецька, буд.4 

193 б-р  Шевченка, буд.53А 

194 просп.  Ювілейний, буд.41  

195 вул.  Яценка, буд.1  

196 вул.  Яценка, буд.1А 
 

Директор департаменту  
з управління житлово-комунальним  
господарством міської ради      С.Я. Польовий 
 

Керуючий справами виконкому ради     Р.А. Омельянович 


