
 

 

 

 

 

 

 
 
Про створення постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення 
споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) 
та постачання гарячої води на території міста Запоріжжя 

 

З метою впорядкування питань, відключення споживачів від систем 

(мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої 

води на території міста Запоріжжя, керуючись Законами України "Про 

житлово-комунальні послуги", "Про теплопостачання", Порядком 

відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання 

гарячої води, затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 

2019 року N 169 виконавчий комітет Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Створити постійно діючу комісію для розгляду питань щодо 

відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання) та постачання гарячої води на території міста Запоріжжя. 

2. Затвердити склад постійно діючої комісії для розгляду питань щодо 

відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання) та постачання гарячої води на території міста Запоріжжя, 

надалі – Комісія, згідно додатку до цього рішення. 

3. Головам районних адміністрацій Запорізької міської ради прийняти 

розпорядження про припинення дії відповідних розпоряджень про 

затвердження складу постійно діючих районних міжвідомчих комісій для 

розгляду питань відключення окремих житлових будинків від мереж 

централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів 

від центрального теплопостачання. 

4. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької 

міської ради забезпечити оприлюднення рішень Комісії на офіційному веб-

сайті Запорізької міської ради з дотриманням вимог Закону України "Про 

захист персональних даних". 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гординського 

В.Г. та голову постійної комісії з питань життєзабезпечення Адаманова О.Ф. 

 

Міський голова         В.В. Буряк 
 
 

https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/83/upravlinnya-vnutrishnoi-politiki-presi-ta-informacii-zaporizkoi-miskoi-radi
https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/83/upravlinnya-vnutrishnoi-politiki-presi-ta-informacii-zaporizkoi-miskoi-radi


ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого  
комітету міської ради 
_____________№ _____ 

 
СКЛАД 

 
постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів 

від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та 
постачання гарячої води на території міста Запоріжжя 

 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

Гординський В.Г. 

- Голова комісії 

Директор департаменту  

з управління житлово-комунальним  

господарством Запорізької міської ради  

 

Польовий С.Я.- 

Заступник голови 

комісії 

Представник департаменту з управління житлово-

комунальним господарством Запорізької міської ради   

Кара Н.В. – 

Секретар комісії 

 Члени комісії: 

Начальник юридичного управління Концерну «Міські 

теплові мережі» 

Саржинська О.А. 

(за згодою) 

Головний інженер Запорізького відділення 

АТ «Запоріжгаз» 

Крутько А.В. 

(за згодою) 

Заступник головного інженера 

ЗМЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго» 

Цапко В.Л.  

(за згодою) 

Начальник управління з експлуатації 

КП «Водоканал» 

Тарасюк В.В.  

(за згодою) 

Головний спеціаліст - державний інспектор 

з охорони навколишнього природного середовища 

Запорізької області відділу державного екологічного 

нагляду (контролю) водних екосистем та ресурсів 

Мудрік Т.В.  

(за згодою) 

Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу охорони 

культурної спадщини 

Запорізької міської ради 

Домашев Ю.М. 

(за згодою) 

Начальник відділу цивільного захисту населення та дій у 

надзвичайних ситуаціях Управління з питань 

попередження надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Запорізької міської ради 

Мирошник В.М. 

(за згодою) 

 

Головний спеціаліст відділу державного нагляду 

за дотриманням санітарного законодавства 

Запорізького міського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби 

в Запорізькій області 

Долгова С.Ю. 

(за згодою) 

 
Заступник  міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради    В.Г.Гординський 
 
Керуючий справами  
виконкому ради        Р.А.Омельянович 


