
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Виписка з протоколу засідання 

виконавчого комітету  

 

_17.10.2018_____                                                                                                   №__ПР-1______ 

                                                                 м. Лиман 

 СЛУХАЛИ: Інформацію заступника міського голови Муравльової О.М.. «Про хід 

виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.04.2018  № 113  “Про 

підсумки осінньо-зимового періоду 2017-2018 р.р. та заходи щодо підготовки 

підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий 

період 2018-2019 р.р.” 

 

ДОПОВІДАВ: Муравльова О.М..- заступник міського голови 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови Муравльової О.М.. «Про хід 

виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.04.2018  № 113  

“Про підсумки осінньо-зимового періоду 2017-2018 р.р. та заходи щодо 

підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2018-2019 р.р.” , прийняти до відома. 

2.  Керівникам бюджетних закладів та установ: 
2.1. На протязі опалювального періоду вжити заходи щодо накопичення 
запланованих обсягів твердого палива на котельних та забезпечити повну 
оплату за отримане вугілля 

3.  Рішення виконавчого комітету міської ради від 18.04.2018  № 113  “Про 

підсумки осінньо-зимового періоду 2017-2018 р.р. та заходи щодо підготовки 

підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2018-2019 р.р.”  зняти з контролю, як виконане. 
 

 

 

 

Міський голова                 П.Ф. Цимідан 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

             



ІНФОРМАЦІЯ  

про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради  

від 18.04.2018  № 113  “Про підсумки осінньо-зимового періоду 2017-2018 р.р. та 
заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до 

роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 р.р.” 

 

Станом на 01.10.2018 підприємствами житлово-комунального господарства 
були виконані такі роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду:  

 

 ВО «Краснолиманська тепломережа». 

Підготовлено 12  котельні з 14 (86%). 

Не підготовлені котельні 
 № 13 по вул. Івана Лейка, 4д — тривають роботи з реконструкції котельні, а саме 
“Реконструкція системи димовидалення”, стадія виконання робіт 80%. Загальна 
вартість робіт 1716,714 тис.грн. за рахунок коштів підприємства 
№ 15 по вул. Студентська, 10в — виконуються роботи з реконструкції котельні згідно 
розпорядження голови Донецької облдержадміністрації № 548 за рахунок залишків 
коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.  
Підготовлено  теплових мереж у двотрубному обчислені 27.378 км з 27.378 км (100%) 

Витрати на ці роботи склали 990,00 тис.грн. з запланованих 1100,0  тис.грн (90%). 

 

По виробничому управлінню водоканалізаційного господарства: 

Замінено 2.1км водопровідних мереж з 2,1 км - 100 %, 5,2 км каналізаційних мереж 

з запланованих 3,4 км. – 153%, підготовлено  3 водопровідно насосних станції з 3 од. 

(100%), 15 каналізаційних насосних станції з запланованих 15 — 100%, 21 

свердловина з запланованих 21– 100%, 

 Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт 
водопостачання та водовідведення місцевих рад становлять 431,6 тис.грн, а витрачено 
952.7 тис.грн. – 221%.   

 

По комунальному підприємству «Лиманська служба єдиного замовника». 

Комплексно підготовлено до зими 185 будинків з запланованих 185 – 100%  На 
100% виконано ремонти покрівлі (50 з  50); виконано ремонт опалювальних систем 

185 з запланованих 185 і складає 100%, ремонт енергозабезпечення будинків 
(електрощитових) 30 з 25 і складає 120%, 30 системи холодного водопостачання з 
запланованих 30 – 100% 

Усього на підготовчі та ремонтні роботи витрачено 2874.7 тис.грн. з 
запланованих 2756,00 тис.грн. – 104% 

 

По лікувальним закладам: 

Ведуться роботи по ремонту котельні в с. Зарічне.  Виконано косметичний 

ремонт  в котельні с. Нове.   Дровами забезпечені всі підрозділи ЛПЗ КЗ «Лиманський 

ЦПМСД ім..М.І.Лядукіна» в кількості 16,3м3. 

   Вугіллям забезпечені підрозділи ЛПЗ КЗ «Лиманський ЦПМСД ім..М.І.Лядукіна» в 
кількості 47 т.. 
 Акти готовності до опалювального періоду 2018-2019 підписані. 
 



По установам освіти: 

 По всім закладам освіти виконані  косметичні ремонтні роботи, виконано очищення 
та фарбування тепломереж, було виконано промивку систем теплопостачання низьким 

тиском, проведено попередню перевірку запірної арматури.  

Станом на 26.09.2018р. управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської 
ради проведені торги в мережі Prozorro щодо закупівлі палива переможець ТОВ 

"ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ" ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ". Проведена 
закупівля вугілля 830 тонн на суму 3443,6 тис.грн.  

 Створено запас твердого палива у вигляді деревини м’яких порід (сосна) 
загальним обсягом - 299,31 м3.  

Згідно планів з підготовки до опалювального періоду заплановано заміна 3 

котлів, але після обстеження спеціалістами котлів на котельнях с. Торське, Редкодуб, 

Ярова було прийнято рішення щодо виконання поточного ремонту котлів. 

 

 
Заступник міського голови      О.М. Муравльова 


