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ПОРЯДОК 

видачі довідки про наявність у житловому приміщенні 
 пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі 

 
 

 1. Цей Порядок визначає механізм видачі довідки про наявність у 
житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на 
твердому паливі (далі – Довідка) згідно додатком 1, яка засвідчує наявність 
пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі в житловому 
приміщенні для забезпечення мешканців Волноваської міської територіальної 
громади твердим паливом на пільгових умовах. 

2. Для отримання Довідки заявник, який проживає на території: 
 - міста Волноваха подає заяву на ім’я керівника Волноваської міської 
ВЦА; 
 - інших населених пунктів Волноваської територіальної громади – на ім’я 
відповідного завідувача сектору розвитку  Волноваської міської ВЦА. 
 3. До заяви додаються копії документів: 

- копія паспорта громадянина України; 
- копія документу, що посвідчує право власності на житлове приміщення 

або користування; 
- копія технічного паспорту житлового приміщення (будинку), який 

містить характеристику будинку, господарських будівель та споруд, та 
інформацію про інженерне обладнання будинку, в тому числі про вид опалення. 

- копія листа чи довідки оператора газорозподільної системи про 
відсутність газового опалення у житловому будинку (за умови наявності 
газифікації населеного пункту). 

4. Після отримання заяви з доданими документами, спеціалісти відділу 
житлово-комунального господарства/відповідний завідувач сектору розвитку  
Волноваської міської ВЦА здійснюють перевірку отриманих документів на 
відповідність вимогам цього Порядку протягом трьох робочих днів з моменту 
надходження. 

У разі неможливості достовірного встановлення наявності пічного 
опалення та /або кухонного вогнища у житловому приміщенні (будинку) за 
наданими заявником документами, спеціалісти відділу житлово-комунального 
господарства/відповідний завідувач сектору розвитку Волноваської міської 
ВЦА здійснюють обстеження житлового приміщення (будинку) заявника 
Результати обстеження оформлюються актом у довільній формі.  

 
5. За результатом опрацювання заяви спеціалісти відділу житлово-



комунального господарства/відповідний завідувач сектору розвитку  формують 
довідку. 

Довідка видається заступником керівника Волноваської міської ВЦА 
протягом 3 робочих днів з дати отримання заяви або 10 днів, у разі необхідності 
здійснення обстеження житлового приміщення (будинку) заявника. 

6. У випадку відсутності пічного опалення та/або кухонного вогнища на 
твердому паливі у житловому приміщенні (будинку) заявника, Волноваська 
міська ВЦА/відповідний завідувач сектору розвитку  Волноваської міської ВЦА 
повідомляють письмово заявника про відмову у видачі довідки.  

Відмова у видачі довідки може бути оскаржена в судовому порядку. 
 

 
Керівник міської  
військово-цивільної адміністрації                          І.Лубінець 


