УКРАЇНА
СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від __
м. Світлодарськ

__ № __

_

Про готовність житлового фонду до
осінньо-зимового періоду 2020-2021 рр.
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу комунального
господарства Колесник С.В., виконком міської ради відзначає, що комунальним
підприємством “Веста” та Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго» проведена певна робота
з підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр:
Комунальним підприємством «Веста» проведена заміна трубопроводів мереж
тепловодопостачання в кількості 1171,3м.п. (Ду15 – 190,95м.п., Ду20 – 250,65м.п., Ду25 –
366,8 м.п., Ду32 – 124,3м.п., Ду50 – 112,7м.п., Ду76 – 88м.п., Ду89 -1,7м.п., Ду100 – 1м.п.,
Ду127-25,4 м.п.,Ду155 – 9,8м.п.), виконані роботи по заміні та ремонту запірної арматури на
мережах тепловодопостачання до Ду50 у кількості 293шт. (Ду15 – 66шт., Ду20– 135шт.,
Ду25-74шт., Ду32-9шт., Ду50–9шт.), замінено засувок до Ду100 у кількості 6шт.(Ду50 – 2шт.,
Ду80 – 4шт.), відремонтовано і відревізовано засувок до Ду100 у кількості 26шт., провели
заміну стояків и колекторів водовідведення у кількості до Ду100 у кількості 161,5м.п. на
суму 155,083тис.грн
Виконано поточний ремонт покрівлі за кошти підприємства в будинках №№14(п.6),
19(5), 19а(п.1,4), 24(п.1,4,5,6), 48(п.1,3), 47, 54(п.4) в обсязі 841,41м2 на суму 199,999тис.грн.
та проведено обстеження де надходили скарги на протікання від мешканців.
За рахунок коштів місцевого бюджету було виконано капітальний ремонт ліфтів в
буд.№42(п. 1,2) буд.№68 (п.1), буд.№ 47 на загальну суму 1281,483 тис.грн.
Заборгованість мешканців міста за надання послуги по утриманню будинків,
прибудинкової території та вивіз ТБО станом на 01.09.2020року становить 11922233 тис.грн.
Проведено ремонт та скління віконних переплетень в під’їздах у кількості 8м2,
ремонт вхідних дверних полотен у кількості 5шт.
Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго» були виконані роботи: проведена перевірка
витратомірних шайб на магістральних трубопроводах Вуглегірської ТЕС ПАТ
«Центренерго» м.Світлодарськ; ремонт магістральних та вуличних тепломереж в кількості
100 м.п. Роботи виконані на суму 1665,26 тис.грн. (відповідно до плану), (100%). Виконаний
ремонт міжквартальних водопровідних мереж міста в кількості 50 м.п. (100%) і
водовідведення в кількості 50 м.п.(100%) - на суму 2600,64 тис.грн. ремонт гуртожитку на
суму 64,00 тис.грн.
У зв’язку з заборгованістю жителів м.Світлодарська за обслуговування будинків та
прибудинкових територій, комунальне підприємство «Веста» не може виконувати роботи в
повному обсязі.
Робота з боржниками ведеться в усній формі, так як стягнення заборгованості через
суд немає можливості.
Враховуючи відзначені недоліки в роботі КП «Веста», з метою своєчасної та якісної
підготовки до роботи в осінньо – зимовий період 2020-2021 рр., виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника відділу комунального господарства Колесник С.В. про
готовність житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року прийняти
до відома.
2. КП «Веста» (Яценко) ретельно проаналізувати відзначені недоліки щодо підготовки
житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період та вжити необхідних заходів щодо їх
усунення.
3. Зняти з контролю рішення виконкому від 22.04.2020 № 35 “Про підсумки роботи
по утриманню житлового фонду в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр. та заходи по
підготовці житлового фонду до осінньо-зимового періоду 2020-2021 рр”.
4. Координацію роботи щодо організації виконання рішення покласти на відділ комунального господарства міської ради (Колесник), контроль - на першого заступника міського
голови Прожогу В.М.
Міський голова
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