
 

 

УКРАЇНА 

                                ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА                 ПРОЕКТ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від  22.10.2019_ №___405_ 
м. Покровськ 

 

 
Про затвердження складу постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення 

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

гарячої води 

 

 

Відповідно до Порядку відключення споживачів від систем централізованого 

опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 № 169, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2019 за № 982/33953, Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005  

№ 630 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води i водовідведення» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів 

України  від 21.08.2019 № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання 

теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», 

керуючись статтями 40, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити постійно діючу комісію для розгляду питань щодо відключення 

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

гарячої води та затвердити її склад (додається). 

 

 2. Рішення виконавчого комітету від 15.08.2018 № 279 «Про затвердження Положення 

про постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов'язаних з відключенням 

споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при виконкомі 

Покровської міської ради та її складу» та від 17.07.2019 № 278 «Про затвердження нового 

складу постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням 

споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при виконкомі 

Покровської міської ради» визнати такими, що втратили чинність. 

 

 

В.п. міського голови         І. Сущенко 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення  виконкому міської ради 

від  22.10.2019_ №___405_ 

 

 

Склад 

постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем 

(мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води  

 

Луганський заступник міського голови, голова 

Андрій Олександрович комісії 

Юзипович начальник житлово-комунального відділу 

Олена Володимирівна міської ради, заступник голови комісії  

 

Безпала начальник відділу координації роботи   

Наталія Станіславівна комунальних підприємств житлово- 

 комунального  відділу міської ради,  

 секретар комісії 

Члени комісії: 

Аржавітін начальник відділу містобудування,   

Валерій Віталійович архітектури та земельних відносин  

 міської ради (за згодою) 

Асіненко  в.о. начальника Покровського РЕМ  

Віталій Олександрович АТ «ДТЕК Донецькі електричні  

 мережі» (за згодою) 

Бєлов начальник Красноармійського управління  

Валерій Миколайович по газопостачанню та газифікації (за згодою)     

Борискин   начальник відділу технічного аудиту  

Дмитро Сергійович ДФ ДП «Регіональні  електричні  

 мережі» (за згодою) 

Гольцов  інженер проектувальник (за згодою) 

Михайло Анатолійович   

Гордієнко   директор КП «Покровськтепломережа»  

Дмитро Володимирович (за згодою) 

 

Кінц     начальник 9 державного пожежно-                                                                                  

Віталій Володимирович рятувального загону Головного управління  

 ДСНС України  у Донецькій області (за згодою) 

 

Лисенко головний інженер виробничого структурного 

Євген Григорович  підрозділу «Донбаський центр механізації  

 колійних робіт» філії «Центр з ремонту та  

 експлуатації колійних машин»  

 АТ «Укрзалізниця» (за згодою) 

 

Неголюк начальник структурного підрозділу «Покровське 

Костянтин Олександрович  локомотивне депо» регіональної філії «Донецька  

 залізниця» АТ «Укрзалізниця» (за згодою) 

 



Романова начальник відділу державного нагляду  

Світлана Пірвагідівна  за дотриманням санітарного законодавства  

 Покровського районного управління Головного  

 управління Держпродспоживслужби  

 в Донецькій області (за згодою) 

 

Стародуб депутат міської ради (за згодою) 

Віктор Іванович  

Супрунович  депутат міської ради (за згодою) 

Ірина Василівна 

 

Тумасова  начальник відділу культури, туризму  

Кристина Львівна та охорони культурної спадщини  

 міської ради (за згодою) 

 

Хижняк  директор КП «Покровськводоканал»  

Володимир Олексійович  (за згодою) 

Чирин   виконавець робіт виробничого структурного 

Євген Володимирович підрозділу «Лиманське територіальне  

 управління» філії  «Центр будівельно-монтажних 

 робіт та експлуатації будівель і споруд»  

 АТ «Укрзалізниця» (за згодою) 

 

Швець  начальник відділу екології, клімату та 

Ірина Миколаївна  енергозбереження міської ради (за згодою) 

  

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради        А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


