
 

 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 22.03.2021  № 63 

с. Руська Поляна 

 

Про надання  дозволів  на встановлення  

індивідуального опалення  в  квартирах  

№ № 1-5, 7-15 житлового  будинку  № 27  

по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка 

 

Відповідно до статей 30, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 152 Житлового Кодексу України, розглянувши заяви власників 

квартир № №1-5, 7-15 буд. № 27 по пров. Лесі Українки с. Геронимівка,  Черкаського 

району, Черкаської області, виконавчий комітет сільської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Дозволити гр. Максимову Олександру Петровичу здійснити відключення 

квартири № 1 в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського 

району Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому 

дозвіл на виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на 

встановлення індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею 

технічних умов.  

2. Дозволити гр. Шейко Наталії Григорівні здійснити відключення квартири            

№ 2 в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського району 

Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому дозвіл на 

виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на встановлення 

індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею технічних умов.  

3. Дозволити гр. Решетніковій Валентині Павлівні здійснити відключення 

квартири № 3 в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського 

району Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому 

дозвіл на виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на 

встановлення індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею 

технічних умов.  

4. Дозволити гр. Бігуну Василю Федоровичу здійснити відключення квартири 

№ 4 в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського району 

Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому дозвіл на 



виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на встановлення 

індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею технічних умов. 

5. Дозволити гр. Завіській Інні Володимирівні здійснити відключення квартири 

№ 5 в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського району 

Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому дозвіл на 

виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на встановлення 

індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею технічних умов.  

6. Дозволити гр. Кулику Володимиру Олександровичу здійснити відключення 

квартири № 7 в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського 

району Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому 

дозвіл на виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на 

встановлення індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею 

технічних умов.   

7. Дозволити гр. Доброскоку Валерію Вікторовичу здійснити відключення 

квартири № 8 в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського 

району Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому 

дозвіл на виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на 

встановлення індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею 

технічних умов.  

8. Дозволити гр. Пологій Марині Юріївні здійснити відключення квартири № 9 

в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського району 

Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому дозвіл на 

виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на встановлення 

індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею технічних умов.  

9. Дозволити гр. Приходько Володимиру Михайловичу здійснити відключення 

квартири № 10 в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського 

району Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому 

дозвіл на виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на 

встановлення індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею 

технічних умов.   

10. Дозволити гр. Тацько Галині Миколаївні здійснити відключення квартири 

№ 11 в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського району 

Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому дозвіл на 

виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на встановлення 

індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею технічних умов. 

11. Дозволити гр. Бурим Анжеліці  Юріївні здійснити відключення квартири            

№ 12 в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського району 

Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому дозвіл на 

виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на встановлення 

індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею технічних умов. 



12. Дозволити гр. Хоменко Ніні Володимирівні  здійснити відключення 

квартири № 13 в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського 

району Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому 

дозвіл на виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на 

встановлення індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею 

технічних умов. 

13. Дозволити гр. Кононенко Вікторії Олександрівні здійснити відключення 

квартири № 14 в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського 

району Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому 

дозвіл на виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на 

встановлення індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею 

технічних умов. 

14. Дозволити гр. Храпач Наталії Анатоліївні здійснити відключення квартири 

№ 15 в будинку № 27 по пров. Лесі Українки в с. Геронимівка Черкаського району 

Черкаської області від мережі централізованого опалення та надати йому дозвіл на 

виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на встановлення 

індивідуального газового опалення, враховуючи дотримання нею технічних умов. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови Прудивуса А. Л.  

 

Сільський голова                                                       О. Г. Гриценко 

 

 


