
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.12.2019 р.№3278 

             м. Вінниця 

 

Про затвердження «Порядку теплової ізоляції  

(опорядження), впорядкування розміщення  

технічних елементів (пристроїв) та демонтажу  

самочинно влаштованої  теплової ізоляції  

(опорядження), технічних елементів (пристроїв)  

на фасадах багатоквартирних житлових будинків  

та гуртожитків на території населених пунктів  

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади»,   

та   визнання таким,  що втратило  чинність рішення  

виконавчого комітету міської ради від 03.03.2016р. № 455 

 

З метою встановлення на території населених пунктів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади єдиного функціонального механізму щодо 

теплової ізоляції (опорядження) та впорядкування розміщення технічних елементів 

(пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків під 

час технічного переоснащення, реконструкції, капітального або поточного 

ремонту, керуючись підпунктом 2 пункту б ст 30, підпунктом 1 пункту б ст. 31, ч.1 

ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

виконавчий комітет міської ради: 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Порядок теплової ізоляції (опорядження), впорядкування 

розміщення технічних елементів (пристроїв) та демонтажу самочинно влаштованої  

теплової ізоляції (опорядження), технічних елементів (пристроїв) на фасадах 

багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків на території населених 

пунктів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» (додаток 1). 

2. Затвердити алгоритм розгляду питань щодо теплової ізоляції (опорядження) 

та впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах 

багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків на території населених 

пунктів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (додаток 2). 

 

3 Затвердити персональний склад комісії з питань примусового демонтажу 

елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових будинків та 



гуртожитків на території населених пунктів Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади (додаток 3). 

4. Визначити уповноваженою особою що здійснює примусовий демонтаж 

самочинно влаштованої  теплової ізоляції (опорядження), технічних елементів 

(пристроїв) - міське комунальне підприємство «Архітектурно–будівельний сервіс». 

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської 

ради від 03.03.2016р. №455 «Про затвердження «Порядку теплової ізоляції 

(опорядження) та впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) на 

фасадах багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків в місті Вінниця» 

6. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради 

оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови   М. Форманюка   

 

 
 

Міський голова                                                                                          С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконкому  

міської ради 

від 26.12.2019 р.№3278 

 

ПОРЯДОК 

теплової ізоляції (опорядження), впорядкування розміщення технічних 

елементів (пристроїв) та демонтажу самочинно влаштованої  теплової 

ізоляції (опорядження), технічних елементів (пристроїв) на фасадах 

багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків на території населених 

пунктів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

 

Розділ 1 Загальні положення 
 

1.1 Порядок теплової ізоляції (опорядження), впорядкування розміщення 

технічних елементів (пристроїв) та демонтажу самочинно влаштованої  теплової 

ізоляції (опорядження), технічних елементів (пристроїв) на фасадах 

багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків на території населених 

пунктів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (далі - Порядок) 

встановлює єдиний функціональний механізм щодо теплової ізоляції 

(опорядження) та впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) на 

фасадах багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків під час технічного 

переоснащення, реконструкції, капітального або поточного ремонту. 

1.2 Порядок регулює процедуру розгляду питань щодо теплової ізоляції 

(опорядження) та впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) 

виконання робіт з теплової ізоляції зовнішніх огороджуючих конструкцій 

будинків, на фасадах багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків, ОСББ, 

управителями багатоквартирних будинків та взаємодію всіх зацікавлених сторін та 

контроль даного процесу. 

1.3 Порядок встановлює єдиний функціональний механізм щодо демонтажу 

самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів 

(пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків на 

території населених пунктів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  

1.4 Порядок регулює процедуру розгляду питань щодо демонтажу та 

проведення демонтажу самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) 

або технічних елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових 

будинків та гуртожитків на території населених пунктів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади. 

1.5 Результатом дії Порядку є упорядкування підходів до заходів, які він 

регламентує, цілісність рішень дизайну міського середовища, підвищення 

енергозбереження та енергоефективності житлового фонду міста та розвиток 

міської ідентичності, відповідно до «Концепції інтегрованого розвитку міста 

Вінниця 2030». 

1.6 Положення Порядку обов’язкові для застосування усіма юридичними і 

фізичними особами на території населених пунктів Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади незалежно від форм власності і відомчої належності. 

1.7 Особи винні у порушенні (недотриманні) вимог Порядку, несуть 

відповідальність передбачену чинним законодавством України. 

https://www.ukrinform.ua/tag-vinnica


 

 

Розділ 2 Терміни та визначення понять 

 

2.1 Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – 

ОСББ) - юридична особа, створена власниками для сприяння використанню 

їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та 

загального майна. 

2.2 Управитель багатоквартирного будинку - фізична особа - 

підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за 

договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного 

майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови 

проживання і задоволення господарсько-побутових потреб. 

2.3 Погодження на теплову ізоляцію (опорядження), розміщення 

технічних елементів (пристроїв) - документ виданий ОСББ (головою ОСББ 

одноособово та/або на підставі Рішення загальних зборів співвласників будинку з 

даного питання та/або рішення правління за наявними повноваженнями,  яке 

оформлене  відповідним протоколом), управителем багатоквартирного будинку, 

уповноваженою особою (за Рішенням загальних зборів співвласників будинку з 

даного питання або за наявності відповідних повноважень одноособово). 

2.4 Замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо 

виконання робіт з теплової ізоляції (опорядження) фасадів будинку та/або 

розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирного 

житлового будинку, гуртожитку. 

2.5 Фасад будинку, споруди - зовнішня частина будинку, споруди з усіма 

елементами від покрівлі до вимощення, за орієнтуванням фасади поділяються на 

головний, боковий, дворовий; 

2.6 Елемент фасаду - конструктивний, декоративний, технологічний 

елемент на фасаді будинку, споруди, розміщений згідно з проектними рішеннями 

(карнизи, піддашки, балкони, лоджії, вікна, елементи зовнішнього водовідведення, 

стики стінових панелей зовнішніх стін, цоколі, приямки, огорожа на даху, тощо); 

2.7 Пам’ятка архітектури – об’єкт культурної спадщини національного 

або місцевого значення виду архітектури, який занесено до Державного реєстру 

нерухомих пам'яток України, об'єкти архітектури включені до списків (переліків) 

пам'яток історії та культури відповідно до Закону Української РСР "Про охорону і 

використання пам'яток історії та культури"; 

2.8 Паспорт опорядження фасадів – текстові та графічні матеріали що 

містять інформацію про зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд, матеріали 

якими опоряджуються фасади, їх колір (архітектурне та колористичне вирішення). 

Паспорт виконують згідно з формами 9 і 10, які наведені у додатку Ф, Ш, Ю ДСТУ 

Б А.2.4-7:2009 «Правила виконання архітектурно-будівельних креслень». 

Розробниками є ліцензовані проектні організацій та/або відповідні сертифіковані 

спеціалісти; 

2.9. Технічними елементами (пристроями), що розміщуються ззовні на 

фасадах будинків та споруд є: 

2.9.1 пристрої та устаткування інженерного забезпечення будинків та 

споруд; 

2.9.2 пристрої та устаткування засобів зв’язку; 



2.9.3 великі радіоприймальні антени, антени супутникового телебачення; 

2.9.4 пристрої і устаткування систем опалення, вентиляції та кондиціювання 

повітря, тощо; 

2.9.5 пристрої нічного оформлення та освітлення фасадів будинків та 

споруд. 

2.10.Самочинна теплова ізоляція (опорядження), встановлення 

технічних елементів (пристроїв) – теплова ізоляція утеплення (опорядження), 

встановлення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків і споруд без 

отримання відповідного погодження та/або без дотримання вимог Порядку; 

2.11 Ушкодження зовнішніх будівельних конструкцій будинків і споруд 
- ушкодження зовнішніх будівельних конструкцій будинків і споруд, погіршення 

фізичного стану, зовнішнього вигляду зовнішніх будівельних конструкцій 

будинків і споруд внаслідок теплової ізоляції (опорядження), розміщення, 

встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв) та/або без 

дотримання вимог Порядку; 

2.12 Самочинна зміна зовнішнього виду фасадів будинків і споруд - 

зміна існуючих фасадів та їх частин (елементів) внаслідок теплової ізоляції 

(опорядження), пофарбування, облицювання та розміщення будь-яких елементів 

без погодження таких робіт відповідно до встановленого Порядку, а також 

ушкодження фасадів і їх частин. 

2.13 Демонтаж технічних елементів (пристроїв) – демонтаж технічних 

елементів (пристроїв) з фасадів будинків і споруд власниками цих елементів та/або 

підприємствами і організаціями, що їх експлуатують, приведення зовнішнього 

вигляду будинків і споруд у попередній стан, ремонт ушкоджених будівельних 

конструкцій і фасадів. 

2.14 Примусовий демонтаж технічних елементів (пристроїв) – демонтаж 

технічних елементів (пристроїв) з фасадів будинків і споруд уповноваженою 

особою. 

2.15 Теплова ізоляція (опорядження) фасадів –– комплекс заходів, 

спрямованих на скорочення втрат теплоти з приміщень, захист будинків від 

зовнішніх теплових впливів, зниження витрат енергоресурсів при дотриманні 

параметрів мікроклімату в будинку, які передбачені нормативними документами. 

2.16 Термомодернізація – комплекс ремонтно-будівельних робіт, 

спрямованих на поліпшення теплотехнічних показників огороджувальних 

конструкцій будівель, показників енергоспоживання інженерних систем та 

забезпечення енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до 

енергетичної ефективності будівель. 

 

Розділ 3. Обмеження щодо теплової ізоляції (опорядження), розміщення 

технічних елементів (пристроїв) 

 

3.1Забороняється: 

3.1.1 теплова ізоляція (опорядження), розміщення та встановлення 

технічних елементів (пристроїв) на пам’ятках архітектури, які зазначені на сторінці 

департаменту архітектури та містобудування сайту Вінницької міської ради; 

3.1.2 теплова ізоляція (опорядження), розміщення та встановлення 

технічних елементів (пристроїв) з ушкодженням зовнішніх будівельних 

конструкцій будинків та споруд; 



3.1.3 виконання робіт з теплової ізоляції (опорядження), розміщення та 

встановлення технічних елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних 

житлових будинків та гуртожитків без відповідного погодження або з відхиленням, 

згідно до Порядку; 

3.1.4 відхилення від умов погодження наданого згідно з Порядком; 

3.1.5 розміщення технічних елементів (пристроїв) на головних фасадах 

будівель та споруд, що мають статус пам’яток архітектури і містобудування, а 

також бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць та площ, які розташовані в 

межах історичних ареалів міста та магістральних вулиць; 

3.1.6 встановлення технічних елементів (пристроїв) з кріпленням до 

цегляних оголовків димових та вентиляційних каналів. 

3.1.7  розташовувати витяжні вентиляційні шахти для викиду повітря із 

вбудованих приміщень перед вікнами квартир, а також прокладати повітроводи 

витяжної вентиляції вбудованих приміщень по фасадах житлового будинку (п.5.33 

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення). 

3.1.8  виконання робіт без урахування вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008. 

3.2 Обмеження: 

3.2.1 встановлення приладів кондиціювання повітря, за межами історичних 

ареалів міста, які зазначені на сторінці департаменту архітектури та 

містобудування сайту Вінницької міської ради, а також на покрівлях дозволяється 

за умови обов’язкового відведення конденсату у внутрішньобудинкові мережі 

водовідведення, або водостічні труби із наступною герметизацією місця врізки; 

3.2.2 встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового 

телебачення та інше на дахах будинків та споруд дозволяється за умови 

обов’язкової герметизації місця врізки. 

 

Розділ 4. Видача погоджень на теплову ізоляцію (опорядження), розміщення 

технічних елементів (пристроїв) 

 

4.1 Зовнішня теплова ізоляція (опорядження), розміщення технічних 

елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових будинків та 

гуртожитків (як в цілому, так і частково) здійснюється виключно за наявності 

погодження (згідно форми – додаток 1 до Порядку). 

4.2 Роботи з теплової ізоляції зовнішніх стін фасаду будинків та розміщення 

технічних елементів (пристроїв) проводяться  спеціалізованими організаціями. 

4.3 Для отримання погодження замовник повинен звернутись з відповідною 

заявою (в заяві відобразити стислу характеристику намірів) до ОСББ, управителя 

багатоквартирного будинку, уповноваженої особи.  

 4.4 Разом із заявою для отримання погодження замовником подаються 

наступні документи: 

1) протокол зборів співвласників будинку; 

2) технічний звіт на розміщення технічних пристроїв, зокрема пристроїв 

нічного оформлення та освітлення фасадів будинків та споруд, виданий 

організацією, яка має на те відповідну ліцензію або сертифікат; 

3) проект на влаштування системи кондиціювання повітря у вбудовано-

прибудованих  приміщеннях нежитлового призначення;  

4) правовстановлюючі документи на об’єкт нерухомого майна; 

5) договір на вивіз будівельного сміття; 



6) відомості про державну реєстрацію (для юридичних осіб); 

7) паспорт громадянина (для фізичних осіб); 

8) фотографії будинку (розгортка фасадів в кольорі) у разі утеплення;  

9) у разі утеплення пропозиція щодо кольорового рішення утеплення 

фасаду(ів) - паспорт опорядження фасадів з концептуальним рішенням 

опорядження будинку в цілому погоджена департаментом архітектури та 

містобудування Вінницької міської ради; 

10) у разі зміни архітектурних рішень, які впливають на характер 

навколишньої забудови, що склався раніше – погодження департаменту 

архітектури та містобудування Вінницької міської ради з даного приводу.    

4.5 Розміщення технічних елементів (пристроїв), перелічених у п. 2.10.2, п. 

2.10.3, додатково погоджує департамент енергетики транспорту та зв’язку 

Вінницької міської ради  п. 2.10.5. департамент архітектури та містобудування 

Вінницької міської ради; 

4.6 Заява розглядається протягом семи робочих днів з моменту її реєстрації. 

4.7 Погодження на утеплення (опорядження), розміщення технічних 

елементів (пристроїв) на фасадах будинків та споруд, перелічених у підпунктах 

2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4 2.10.5 надаються ОСББ, управителями 

багатоквартирних будинків на підставі заяви; 

4.8 ОСББ, управитель багатоквартирного будинку надають письмове 

погодження на виконання робіт з утеплення (опорядження) та впорядкування 

розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних 

житлових будинків, гуртожитків (згідно форми - додаток), або аргументовано 

відмовляють у наданні такого погодження. Єдиною підставою для відмови у 

наданні погодження є відсутність або невідповідність наданих документів 

визначених даним Порядком.   

4.9 Граничний строк дії відповідного погодження – шість місяців. 

4.10 Відхилення від умов погодження не допускаються. 

4.11 На підставі погодження замовник виконує відповідні роботи згідно 

погодженої пропозиції (без відхилень), з врахуванням вимог чинного 

законодавства, без порушень законних прав та інтересів інших громадян, у 

відповідності до Правил благоустрою. 

 

Розділ 5. Контроль та відповідальність за порушення Порядку 

 

5.1. Контроль за своєчасним виявленням, попередженням і вжиттям заходів 

щодо усунення порушень вимог Порядку у всіх випадках покладається на ОСББ, 

управителя багатоквартирного будинку та КП «Муніципальна варта» ВМР. 

5.2. У випадках виявлення проведення самочинних робіт, без отримання 

погодження, або відхилень від умов погодження, демонтаж самочинно 

влаштованої теплової ізоляції (опорядження), технічних елементів (пристроїв) на 

фасадах багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків на території 

населених пунктів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

здійснюється у відповідності до розділів 8, 9, 10 даного Порядку. 

 

Розділ 6. Виявлення та  документування порушень за фактами самочинного 

влаштування теплової ізоляції (опорядження) та технічних елементів 

(пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків 



на території населених пунктів Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади 

 

6.1  Моніторинг порушень щодо влаштування теплової ізоляції 

(опорядження) та технічних елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних 

житлових будинків та гуртожитків на території населених пунктів Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади здійснюють ОСББ, управителі 

багатоквартирних будинків. 

6.2 У випадках виявлення проведення самочинних робіт, без отримання 

погодження, або відхилень від умов погодження ОСББ, управителі 

багатоквартирних будинків складають відповідний акт (Додаток 1 до Порядку) та 

видають особі, що виконує або виконала роботи, припис (Додаток 2 до Порядку), 

який надається особисто (або надсилається) особі, у разі наявності відомостей щодо 

такої особи, з вимогою припинити роботи або демонтувати в 5 денний термін 

самочинно влаштовану теплову ізоляцію (опорядження) та технічні елементи 

(пристрої). 

Припис надається особі шляхом особистого вручення, а в разі неможливості 

наклеювання його примірника на будівельні конструкції при вході в приміщення 

порушника на видному  місті. 

Особа, яка винесла припис, здійснює фотофіксацію наклеєного припису, при 

цьому, на фотографії має бути чітко видно інформацію про дату складання 

припису. 

Матеріали фотофіксації долучаються до копії припису, про що в ній робиться 

відповідний запис, а особа, яка самочинно влаштувала теплову ізоляцію 

(опорядження) та технічні елементи (пристрої) вважається належним чином 

повідомленим про винесення припису.  

6.3 Особа, що здійснює або здійснила самочинне влаштування теплової 

ізоляції (опорядження) або  технічних елементів (пристрої) зобов’язана протягом 

строку, зазначеного у приписі, здійснити їх демонтаж.  

6.4 При самочинному виконанні робіт, або відхиленні від умов погодження 

(погодження), а також не реагуванні на вимоги припису (зволікання з усуненням 

порушень) управителі багатоквартирних будинків, ОСББ, надають інформацію про 

правопорушників КП «Муніципальна варта» ВМР. 

6.5 При  отримані  інформації,  КП  «Муніципальна варта»  ВМР  протягом  

5-ти днів з дня отримання інформації складає протокол про вчинення 

адміністративного правопорушення та подає його разом з іншими документами на 

розгляд адміністративній комісії для притягнення фізичної чи юридичної особи до 

відповідальності за порушення Правил благоустрою території міста Вінниці, 

Поряду теплової ізоляції (опорядження), впорядкування розміщення технічних 

елементів (пристроїв) та демонтажу самочинно влаштованої  теплової ізоляції 

(опорядження), технічних елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних 

житлових будинків і гуртожитків та недотримання правил користування і 

експлуатації житлового фонду. 

6.6 Адміністративна комісія за наслідком розгляду протоколу про 

адміністративне правопорушення, що вказаний у п.3.5. даного Порядку, приймає у 

відповідності до Кодексу України про адміністративні правопорушення та свого 

Положення відповідну постанову. Копія постанови надсилається до 

КП «Муніципальна варта» ВМР. 



6.7 У разі відмови особи, що здійснює або здійснила самочинне 

влаштування теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів (пристроїв), 

демонтувати їх, КП «Муніципальна варта» ВМР передає матеріали на розгляд 

Комісії з питань примусового демонтажу теплової ізоляції (опорядження) або  

технічних елементів (пристроїв)  на фасадах багатоквартирних житлових будинків 

та гуртожитків на території населених пунктів Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади. 

6.8 Відмовою добровільно демонтувати самочинно влаштованої теплової 

ізоляції (опорядження) та технічних елементів (пристроїв), вважаються не тільки  

дії, які свідчать про відмову добровільно виконати вимоги припису, а і 

бездіяльність особи, що їх влаштувала. 

 

Розділ 7. Порядок роботи Комісії з питань примусового демонтажу теплової 

ізоляції (опорядження) або технічних елементів (пристроїв)  на фасадах 

багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків в місті Вінниця. 

 

7.1 Комісія здійснює свою діяльність у формі засідань. 

Організаційне і документальне забезпечення роботи Комісії здійснює 

секретар Комісії. 

7.2 Голова Комісії, після  надходження матеріалів перевірки, які Комісії 

надаються КП «Муніципальна варта» ВМР, скликає Комісію, на розгляд якої 

виносить матеріали перевірки. 

На засідання Комісії запрошується  особа, що здійснює або здійснила 

самочинне влаштування теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів 

(пристроїв), щодо розміщення яких розглядаються матеріали. 

Не прибуття  на засідання Комісії належно повідомленої особи, що здійснює 

або здійснила самочинне влаштування теплової ізоляції (опорядження) або 

технічних елементів (пристроїв) не перешкоджає роботі Комісії та розгляду по суті 

винесеного питання. 

Результати роботи Комісії оформляються протоколом (Додаток 4 до 

Порядку). 

В протоколі зазначається  наявність або відсутність  підстав для демонтажу 

самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів 

(пристроїв).  

При прийнятті Комісією рішення про наявність підстав для демонтажу 

самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів 

(пристроїв), департамент житлового господарства міської ради в 15-денний термін 

готує і подає на розгляд виконавчого комітету міської ради проект рішення про: 

1. затвердження протоколу Комісії; 

2. демонтаж самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або 

технічних елементів (пристроїв);  

3. терміни демонтажу самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) та технічних елементів (пристроїв); 

 

 

 

 



Розділ 8. Підстави та порядок демонтажу самочинно влаштованої теплової 

ізоляції (опорядження) та технічних елементів (пристроїв)  

 

          8.1.Прийняте виконкомом  міської ради рішення про демонтаж самочинно 

влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів (пристроїв) 

є підставою для проведення робіт по їх демонтажу. 

8.2. Проведення робіт з демонтажу самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) або технічних елементів (пристроїв) здійснюється в такому 

порядку: 

8.2.1. До початку здійснення робіт з демонтажу Уповноважена особа складає 

акт опису самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних 

елементів (пристроїв), що підлягають демонтажу. акт містить: 

1) дату, час, місце розташування самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) або технічних елементів (пристроїв), підстави для її демонтажу; 

2) прізвище, ім'я, по-батькові, посади та підписи осіб, які приймають участь 

у демонтажі самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) та технічних 

елементів (пристроїв); 

3) опис самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або 

технічних елементів (пристроїв), що демонтуються: геометричні розміри, матеріал, 

наявність підключення до мереж електро- та водопостачання і перелік візуально 

виявлених недоліків, пошкоджень; 

4) відомості про особу, що самочинно влаштувала теплову ізоляцію 

(опорядження) або технічні елементи (пристрої); 

5) матеріали фотофіксації самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) та технічних елементів (пристроїв); 

Акт підписується особами, які приймали участь у демонтажу. 

8.2.2. Під час робіт з демонтажу самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) або технічних елементів (пристроїв) залучаються ОСББ, управителі 

багатоквартирних будинків, два співвласники приміщень даного будинку, а в разі 

необхідності, представники державних органів, міських служб та організацій, 

Комунального підприємства "Міськсвітло" Вінницької міської ради, 

КП «Муніципальна варта» ВМР, правоохоронних органів тощо. 

8.2.3.  Факт проведення демонтажу самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) та технічних елементів (пристроїв) засвідчується актом про 

демонтаж, якій складається в трьох примірниках під час проведення демонтажу. 

Один з примірників акту зберігаються у уповноваженої особи. 

8.2.4. Після складання акту про демонтаж самочинно влаштованої теплової 

ізоляції (опорядження) або технічних елементів (пристроїв) демонтовані елементи 

або пристрої перевозяться на майданчик або приміщення для тимчасового 

зберігання та передаються відповідальній особі, яку визначає Уповноважена особа 

під розписку. 

8.2.5. Уповноважена особа протягом трьох днів з моменту демонтажу 

самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів 

(пристроїв) повідомляє департамент житлового господарства Вінницької міської 

ради про їх демонтаж та надсилає акт демонтажу і матеріали фотофіксації. 

Третій примірник акту про демонтаж вручається особі, що самочинно 

влаштувала теплову ізоляцію (опорядження) або технічні елементи (пристрої) або 

надсилається даній особі поштою з повідомленням про вручення.  



 

Розділ 9. Повернення демонтованої самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) та технічних елементів (пристроїв) та відшкодування витрат 

 

9.1.Демонтована самочинно влаштована теплова ізоляція (опорядження) та 

технічні елементи (пристрої) зберігаються на спеціально відведеному майданчику 

або приміщенні  для зберігання, що визначаються Уповноваженою особою.  

9.2.Облік демонтованих самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) або технічних елементів (пристроїв)  здійснює Уповноважена особа. 

Відповідальність за збереження вищевказаного майна покладається на 

Уповноважену особу. 

9.3. Повернення демонтованої самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) або технічних елементів (пристроїв) власнику (користувачу) 

здійснюється на підставі його письмової заяви, що подається до Уповноваженої 

особи у довільній формі. До заяви обов’язково додаються документи, що 

підтверджують право  заявника на демонтовану самочинно влаштовану теплову 

ізоляцію (опорядження) або технічні елементи (пристрої)   . 
9.4. Уповноважена особа протягом семи днів з дня отримання заяви готує 

розрахунок витрат та вручає його власнику (користувачу) самочинно влаштованої 

теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів (пристроїв)  під розписку, 

який включає кошти: 

- витрачені  на проведення робіт з демонтажу самочинно влаштованої 

теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів (пристроїв), завантаження 

та доставку до їх місця зберігання; 

- за зберігання демонтованої самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) та технічних елементів (пристроїв); 

- за відключення від інженерних мереж – згідно з розрахунком, наданими 

суб'єктами господарювання, які безпосередньо здійснили (виконали) відключення. 

Розрахунок витрат вручається власнику (користувачу) самочинно 

влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів (пристроїв)    
під підпис. 

9.5. Видача самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або 

технічних елементів (пристроїв)  здійснюється протягом двох днів з дня отримання 

документа, що підтверджує внесення плати власником (користувачем) самочинно 

влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів (пристроїв)     
в рахунок відшкодування витрат на проведення їх демонтажу.  

9.6. Видача демонтованої самочинно влаштованих теплової ізоляції 

(опорядження) або технічних елементів (пристроїв) здійснюється за актом 

приймання-передачі, один з яких видається власнику (користувачу), а інший 

залишається в Уповноваженої особи. У випадку отримання демонтованої 

самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів 

(пристроїв) довіреною особою власника до акту приймання-передачі додається 

також копія документа, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних 

дій від імені власника демонтованої самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) та технічних елементів (пристроїв).  

9.7. Повернення самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або 

технічних елементів (пристроїв)  без відшкодування витрат Уповноваженій особі 

на проведення демонтажу не допускається.  



9.8.  Демонтована самочинно влаштована теплова ізоляція (опорядження) або 

технічні елементи (пристрої) зберігаються Уповноваженою особою не більше 6 

місяців з дати проведення демонтажу.  

9.9. Після спливу терміну визначеного п.9.8 даного Порядку та не 

надходження до Уповноваженої особи письмової заяви від власника (користувача) 

про приналежність йому демонтованої самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) або технічних елементів (пристроїв)  або відмови відшкодувати 

витрати пов'язані з проведенням демонтажу, така теплова ізоляція (опорядження) 

або технічні елементи (пристрої)  підлягають оцінці та реалізації на відкритих 

торгах (аукціонах) або утилізації (знищення/здача як металобрухту) у разі 

непридатності для подальшого використання за призначенням зі складанням 

відповідного акту.  

9.10. З метою оцінки та реалізації самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) або технічних елементів (пристроїв),  Уповноваженій особі 

надається право на укладення відповідних договорів із суб’єктом господарювання 

по незалежній оцінці та із суб’єктом господарювання, який наділений 

повноваженнями на реалізацію майна. За необхідності для утилізації 

(знищення/здача як металобрухту) можуть залучатися інші суб'єкти 

господарювання на договірній основі. 

9.11. Кошти, отримані від реалізації демонтованої самочинно влаштованої 

теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів (пристроїв), 

розподіляються у наступному порядку: 

-  розрахунки із суб’єктами господарювання за надані послуги (виконані роботи) 

по оцінці та реалізації демонтованої самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) або технічних елементів (пристроїв)  ; 
-  розрахунок з Уповноваженою особою за зберігання демонтованої самочинно 

влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів (пристроїв). 

 

Розділ 10. Демонтаж самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) 

та технічних елементів (пристроїв), власник яких не встановлений 

 

10.1. Самочинно влаштована теплова ізоляція (опорядження) або технічні 

елементи (пристрої), власник, користувач або особа, що їх влаштовувала, не 

встановлені, вважаються знахідкою.  

10.2. Уповноважена особа повідомляє про знахідку територіальний орган 

Національної поліції,  орган місцевого самоврядування (міську раду) та  розміщує 

в ЗМІ оголошення про виявлення безхазяйного майна і його демонтаж. 

10.3. Документування, прийняття рішень, процедура по демонтажу 

самочинно влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів 

(пристроїв) здійснюється відповідно до цього Порядку за виключенням 

направлення поштою припису на адресу власника (користувача) самочинно 

влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів (пристроїв) . 

10.4. Якщо протягом шести місяців з моменту демонтажу самочинно 

влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів (пристроїв) 

не буде встановлено власника знахідки, демонтована теплова ізоляція 

(опорядження) або технічні елементи (пристрої)  стають власністю територіальної 

громади м. Вінниці. В такому випадку демонтована теплова ізоляція (опорядження) 

або технічні елементи (пристрої), придатні для подальшого використання за 



призначенням або такі, що мають певну цінність – реалізуються на відкритих 

торгах (аукціонах), а непридатні утилізуються, у відповідності до даного Порядку. 

10.5. Якщо протягом шести місяців з моменту демонтажу самочинно 

влаштованої теплової ізоляції (опорядження) або технічних елементів (пристроїв), 

власник яких вважається не встановленим, буде встановлено власника або власник 

заявить про свої права до органу місцевого самоврядування або до Уповноваженої 

особи, така теплова ізоляція (опорядження) або технічні елементи (пристрої) 

повертаються власнику після сплати всіх платежів, зазначених в п. 9.4  Порядку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

                                                                                                     Додаток 1 

                                                                                                        до Порядку  
 

Погодження 
 

На здійснення робіт по тепловій ізоляції (опорядженню) або впорядкуванню 

розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків на 

території багатоквартирного житлового фонду Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади 
 

Виданий 

______________________________________________________________________ 
                               (П.І.Б. громадянина/найменування юридичної особи) 
 

Адреса (проживання, реєстрації):__________________________________________ 
паспортні дані (код ЄДРПУ): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

на проведення робіт, а саме:_____________________________________________ за 

адресою:_______________________________________________________________ 
 

колір фасаду (його частини) багатоквартирного житлового будинку: 

____________________________________________________________________ 
 

Дата видачі __________________________________________________________ 
   (цифрами та прописом) 

Дійсне до  « _____»  ___________________ 2020р. 

Рекомендовані характеристики та вимоги до матеріалів тепловій ізоляції 

(опорядженню): Згідно ДСТУ б в 2.6. 36 2008 «КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН 

ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ. КЛАСИФІКАЦІЯ І ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ 

ВИМОГИ»  п. 5.8 та п. 5.6 ДСТУ 1.1.7 2016. 

Загальні технічні вимоги: Стіни-пінопласт товщиною 120мм, щільністю не менше 

35кг/м3. Обрамлення навколо вікон має бути шириною 200мм з мінераловатних 

плит щільністю від 135кг/м3, пояс протипожежний через кожні 3 поверхи 

шириною 400 мм з мінераловатних плит щільністю від 135кг/м3. Укоси - 

мінераловатні плити товщиною 20 мм, щільністю 140кг/м3. При утепленні 

мінераловатними плитами: товщина утеплювача не менше 120мм, щільністю від 

135кг/м3, укоси - мінераловатні плити товщиною 20мм щільністю 140кг/м3. 
 

За недотримання рекомендацій та вимог до матеріалів тепловій ізоляції 

(опорядженню) відповідальність покладається на власника об’єкту робіт. 
 

Підпис особи, що видала погодження________________________________ 

М.П. 

(у разі наявності)  



Додаток 2 

до Порядку  

АКТ 

перевірки дотримання вимог порядку теплової ізоляції (опорядження), 

впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) та демонтажу 

самочинно влаштованої  теплової ізоляції (опорядження), технічних елементів 

(пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків на 

території населених пунктів Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади 
_______________________ 

                 (дата) 

_____________________________ 

(місце складення ) 

Комісія в складі: 

_____________________________________________________________________________, 

(посади, прізвища, імена, по батькові осіб, 

_____________________________________________________________________________, 

що проводили перевірку) 

_____________________________________________________________________________ 

із залученням   _____________________________________________________________, 

       (посади, прізвища та ініціали) 

За участю  власника (користувача) самочинно влаштованої теплової ізоляції 

(опорядження) та/або технічних елементів 

(пристроїв)____________________________________________________________, 

провели перевірку дотримання Порядку теплової ізоляції (опорядження), 

впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) та демонтажу 

самочинно влаштованої  теплової ізоляції (опорядження), технічних елементів 

(пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків на 

території населених пунктів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

щодо влаштування / розміщення 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(найменування, місцезнаходження) 

 

За результатами перевірки встановлено: _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(зазначити порушення у разі їх виявлення)  

 

Члени комісії: 
 _____________ 

(підпис) 

________________________ 

(ініціали та прізвище) 

___________                        _____________________ 

___________                        _____________________ 

   

Залучені особи:   

__________________ 

(посада) 

_____________ 

(підпис) 

____________________ 

(ініціали та прізвище) 

_________________ _____________ ____________________ 

 

   



   

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведення перевірки 

власника(користувача): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Власник (користувач): 

 _____________ 

(підпис) 

____________________ 

(ініціали та прізвище) 

 

У разі відмови у підписанні та отриманні акту робиться відмітка 

___________________________. 

 

Примірник акту надіслано поштою ________________________________ 
(відділення поштового зв’язку, дата і 

_____________________________________________________________________________. 

                                                    номер поштового відправлення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Порядку  

 

 
Видано: ____________________________________________________________________________ 

                    (повне найменування юридичної особи або П.І.П/б фізичної особи) 

  

Місцезнаходження (місце проживання):   ______________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИПИС  

про усунення порушень при влаштуванні теплової ізоляції (опорядження) або 

розміщенні технічних елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних 

житлових будинків та гуртожитків на території населених пунктів Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади 

 

_______________________                                             м.Вінниця 
(дата) 

 

 

            м.Вінниця 

За результатами проведення перевірки дотриманням вимог Порядку теплової 

ізоляції (опорядження), впорядкування розміщення технічних елементів 

(пристроїв) та демонтажу самочинно влаштованої  теплової ізоляції (опорядження), 

технічних елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових будинків 

та гуртожитків на території населених пунктів Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, з врахуванням положень  Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Закону України "Про благоустрій населених 

пунктів",Закону України «Про житлово-комунальні послуги», «Правил 

благоустрою території м.Вінниці», затверджених рішенням Вінницької міської 

ради від ________________№ _________, зі змінами встановлено:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(суть порушень) 

що є порушенням  вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", 

Порядку теплової ізоляції (опорядження), впорядкування розміщення технічних 

елементів (пристроїв) та демонтажу самочинно влаштованої  теплової ізоляції 

(опорядження), технічних елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних 

житлових будинків та гуртожитків на території населених пунктів Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади, Правил благоустрою території 

м.Вінниці, затверджених рішенням Вінницької міської ради від 

________________№ _________, 

 



З метою усунення виявлених порушень ВИМАГАЮ в строк до  

«_____»_________20____року : 

______________________________________________________________________ 
(заходи щодо усунення порушень із визначенням строку виконання) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Цей припис є обов’язковим до виконання. 

 

Про виконання припису вимагаю повідомити  до “___” __________ 20____ 

року за адресою: 

__________________________________________________________________ 
(індекс, область, район, населений пункт, вулиця) 

 

При невиконанні вимог ПРИПИСУ,   Ваша самочинно влаштована теплова 

ізоляція (опорядження) та/або технічні елементи (пристрої),  які розташовані 

за адресою: ____________________________________________________________ 

будуть демонтовані відповідно до Порядку демонтажу самочинно 

влаштованої теплової ізоляції (опорядження) та технічних елементів 

(пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових будинків та 

гуртожитків на території населених пунктів Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, зі стягненням в подальшому витрат за демонтаж та 

зберігання. 

__________ 

(посада) 

                      _____________ 

                     (підпис) 

         ____________________ 

           (ініціали та прізвище) 

  Примірник припису отримав: 

 

_________  

 (дата) 

__________________ 

 

     _____________ 

(підпис) 

__________________ 

(ініціали та прізвище) 

 

У разі відмови в отриманні припису робиться відмітка ________________________. 

Примірник припису надіслано поштою ______________________________________ 

  (відділення поштового зв’язку, дата і 

_____________________________________________________________________________. 

номер поштового відправлення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до Порядку  

Затверджено Рішенням виконаному 

вінницької міської ради від 

____________  № ________ 

 

Протокол 

 

Роботи Комісії з питань примусового демонтажу теплової ізоляції (опорядження) 

або технічних елементів (пристроїв)  на фасадах багатоквартирних житлових 

будинків та гуртожитків в місті Вінниця. 
 

 «_____»______________ 20___ р. 

 

_______________________________ 

(місце складення) 

 

Комісія з питань примусового демонтажу теплової ізоляції (опорядження) та 

технічних елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових будинків 

та гуртожитків на території населених пунктів Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади в складі: 

 

Голови комісії:________________________________________________________ 

 

Заступника голови комісії:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Членів комісії:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

відповідального секретаря комісії –_______________________________________,  

за участю за власника (користувача), влаштованої теплової ізоляції (опорядження) 

або технічних елементів (пристроїв) - ______________________________________ 

за участю ОСББ, управителя багатоквартирного будинку в залежності від того де 

розміщені елементи утеплення (опорядження) та/або технічні елементи (пристрої), 

що є предметом розгляду Комісії - ________________________________________ 

______________________________________________________________________   

Розглянувши матеріали перевірки щодо влаштування теплової ізоляції 

(опорядження) та технічних елементів (пристроїв) власником 

(користувачем)_________________________________________________________ 

а за адресою:___________________________________________________________,  

 

Встановлено: 
(наявність, або відсутність підстав для примусового демонтажу теплової ізоляції (опорядження) або 

технічних елементів (пристроїв)   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Вирішено: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Голова комісії:                       _____________________________ 

 

 

 Заступник голови комісії:     _____________________________ 

                                                                                                            

 

Секретар  комісії:                   _____________________________ 

 

 

 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому                                        С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення виконкому  

міської ради 

від 26.12.2019 р.№3278 

 
Алгоритм  

розгляду питань щодо теплової ізоляції (опорядження) та впорядкування розміщення технічних 

елементів (пристроїв) на фасадах багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків на 

території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Так 

 

 

                                                            Так 
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 

 

 

Початок 
процесу 

При позитивному рішенні зборів заявник звертається з заявою 

та  документами перелік яких наведено в Порядку до   ОСББ, 

управителя багатоквартирного будинку. 

ОСББ, управитель перевіряють чи 

відповідають документи вимогам  

Порядку протягом 7-ми днів. 

 
Ні 

  ОСББ, управитель 

багатоквартирного 

будинку готує 

обґрунтовану відмову у 

надані погодження та 

передає її заявнику 

Кінець 
процесу 

Заявник виконує відповідні роботи протягом 6 місяців з дати 

отримання погодження на виконання робіт 

ОСББ, управитель багатоквартирного будинку готує у 

письмовій формі погодження на виконання відповідних робіт  

Замовник  ініціює загальні збори співвласників будинку з 

питання погодження співвласниками необхідних для виконання 

робіт. Рішення зборів оформлюється відповідним протоколом. 



 

Додаток 3 

до рішення виконкому  

міської ради 

від 26.12.2019 р.№3278  

 

 

 

Склад 

Комісії з питань примусового демонтажу теплової ізоляції (опорядження) та 

технічних елементів (пристроїв)  на фасадах багатоквартирних житлових 

будинків та гуртожитків на території населених пунктів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади  

 

Голова комісії, заступник міського голови - Форманюк М.В. 

Заступник голови комісії, директор департаменту житлового господарства 

Вінницької міської ради - Фурман Р.С. 

Секретар комісії, головний спеціаліст департаменту  заступник начальника відділу 

з поточного утримання будинків та прибудинкових територій Вінницької міської 

ради - Танасійчук В.П.  

 

Члени комісії: 

 

Директор департаменту міського господарства – Пурдик Г.Н. 

Директор департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської 

ради – Маховський Я.О. 

Директор департаменту архітектурно будівельного контролю Вінницької 

міської ради – Чернега О.М. 

В.о. директора департаменту правової політики та якості Вінницької міської 

ради – Григорук Л.А. 

Начальник міського комунального підприємства «Архітектурно – будівельний 

сервіс» - Плахотнюк А.В. 

Начальник комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької 

міської ради – Чигур В.М. 

Представник Вінницького міського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Вінницькій області (за згодою); 

Представник Вінницького міського управління ГУ ДСНС України у 

Вінницькій області (за згодою); 

Представник ОСББ, управителя багатоквартирного будинку в залежності від 

того де розміщені елементи утеплення (опорядження) та/або технічні елементи 

(пристрої), що є предметом розгляду комісії.  

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                              С. Чорнолуцький 

 

 

 

 



 

 

Департамент правової політики та якості 

 

Никонюк Олег Валерійович 

 

Головний спеціаліст 

 

 


