
 
Додаток №  89  

до рішення виконавчого комітету  
Хмільницької міської ради №   360        

                                                    « 21 » жовтня    2020 р.   
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги 

Видача дозволу на встановлення індивідуального опалення в квартирі  
(назва адміністративної послуги)                                   

Відділ житлово-комунального господарства управління ЖКГ та КВ міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

1. 

Найменування, місцезнаходження, 
режим роботи, телефон, адреса 
електронної пошти та веб-сайту 

центру надання адміністративних 
послуг 

Центр надання адміністративних послуг  у м. Хмільнику 
 
Адреса: вул. Столярчука, буд.10, м. Хмільник,  Вінницької області,  22000. 
 
Тел./факс: (04338) 2-20-85 
Веб-сайт:  http://ekhmilnyk.gov.ua 
Електронна пошта: admincentr_hm@ukr.net 
 
Режим роботи:  
Понеділок, вівторок, середа,  п’ятниця з 08.30 по 15.30 
четвер з 08.30 по 20.00. 
Без перерви на обід 
Субота, неділя – вихідні дні. 
 

2. 

Перелік документів, необхідних 
для отримання адміністративної 

послуги, порядок та спосіб їх 
подання, а у разі потреби - 

інформацію про умови чи підстави 
отримання адміністративної 

послуги 

1) заява юридичної чи фізичної особи про надання дозволу на влаштування індивідуального 
опалення в квартирі (надається заявником); 
2) Паспорт та ідентифікаційний номер заявника (копія); 
3.Технічний паспорт на квартиру (копія); 
4.Документи підтверджуючі право власності на квартиру (копія); 
5.Заяву(и) від мешканців прописаних в даній квартирі щодо згоди на влаштування 
індивідуального опалення; 
6. Паспорт та ідентифікаційний номер (копія) мешканців прописаних в даній квартирі. 
7) рішення виконкому Хмільницької міської ради щодо надання дозволу на влаштування 
індивідуального опалення в квартирі. 
  

3. 

Платність або безоплатність 
адміністративної послуги, розмір 

та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу 

послуга надається безоплатно 

4. Строк надання адміністративної 
послуги 30 днів 

5. Результат надання 
адміністративної послуги отримання заявником дозволу на влаштування індивідуального опалення в квартирі 

6. Можливі способи отримання 
відповіді (результату) 

Звернення до центру надання адміністративних послуг  особисто або через уповноважену 
особу 

7. 
Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 
надання адміністративної послуги 

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;  
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».  
 
 

 
 
 
 

 
Керуючий справами виконкому міської ради                                              С.П. Маташ 
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