
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Виписка з протоколу засідання 

виконавчого комітету  
 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 

 СЛУХАЛИ: Інформацію заступника міського голови Сироватську І. Л. «Про хід 

виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2021 № 155  “Про 

підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-

зимовий період 2020-2021 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-

комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.” 

 

ДОПОВІДАВ: Сироватська І. Л.- заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови Сироватської І. Л. «Про хід виконання 

рішення виконавчого комітету міської ради 21.04.2021  № 155  “Про підсумки 

роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-

комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 

р.р.”, прийняти до відома. 

2. Запропонувати керівникам комунальних підприємств, які надають житлово-

комунальні послуги: 

2.1 Щомісяця до 05 та 20 числа надавати до відділу житлово-комунального 

господарства міської ради інформацію про хід виконання заходів щодо 

підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р. 

3. Хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2021 № 155 

“Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в 

осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств 

житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 

2021-2022 р.р.” розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради у 

липні поточного року. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Сироватську І. Л. 

 

 

 

Міський голова       О. В. Журавльов 

                                                                                                     

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ  

про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради 

від 21.04.2021 № 155  “Про підсумки роботи підприємств житлово-

комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та 

заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства 

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.” 

станом на 15.07.2021  

ВО «Лимантепломережа». 

 На балансі підприємства 14 котелень,  24,874 км. каналу теплових мереж. 

 Отримують теплову енергію 210 житлових будинків та 121 будівля бюджетних 

установ та інших споживачів, у тому числі: 

 - шкіл  - 6 од. (13 будівель); 

 - дитячих садочків – 6 од. (8 будівель); 

 - лікарні – 2 од. (17 будівель); 

 - інші – 83 будівлі, у т.ч. бюджет – 33 будівлі. 

 Станом на 15.07.2021 підготовлено: 

 - 8 котелень з 14, що складає 57%; 

 - 14,3372 км з 24,874 км теплових мереж у двотрубному обчислені, що складає 

рівень підготовки в розмірі 58%. 

 Загальний обсяг коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт 

теплопостачання складає 1184,23 тис.грн., витрачено - 345,2 тис.грн., рівень 

показника у відсотковому відношенні склав 29%. 

Лиманське ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”: 

 На балансі підприємства: 

 - загальна кількість водопровідних мереж - 195,8 км 

 - загальна кількість каналізаційних мереж - 118,2 км 

 - загальна кількість водопровідних насосних станцій -3 од. 

 - загальна кількість каналізаційних насосних станцій - 15 од. 

 - загальна кількість каналізаційних очисних споруд - 1 од. 

 - загальна кількість свердловин питного водопостачання - 27 од. 

 Лиманським ВУВКГ станом на 15.07.2021: 

 - виконано заміну 0,93 км водопровідних мереж з 1,8 км — 51,7%; 

 - виконано заміну 4,0 км каналізаційних мереж з запланованих 6,3 км – 63,5%; 

 - підготовлено 1,5 водопровідна насосна станція з 3 запланованих — 50%; 

 - підготовлено 8 каналізаційних насосних станції з запланованих 15 — 53,3%; 

 - підготовлено 12 свердловини з запланованих 21– 57,1%. 

 Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт 

водопостачання та водовідведення місцевих рад становлять 1438,8 тис.грн., а 

витрачено 802,7 тис.грн., рівень показника у відсотковому відношенні склав 55,8%. 

Комунальне підприємство «Лиманська служба єдиного замовника». 

Комплексно підготовлено до зими 92 будинків з запланованих 185, що складає  

50%. Виконано ремонти: 

- 12 покрівель з запланованих 25, що складає 48%; 

- 92 опалювальних систем з запланованих 185, що складає 50%; 

- 27 електрощитових з 55, що складає 49%; 

- 27 систем холодного водопостачання з запланованих 55, рівень показника 

підготовки дорівнює 49%. 



Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт 

становлять 2049,576 тис.грн., в тому числі 1949,576 тис.грн. на капітальний ремонт 

покрівлі та оголовків ДВК житлового будинку № 3 вул. Івана Лейко, м. Лиман.  

Станом на 15.07.2021 всього на підготовчі та ремонтні роботи з запланованих 

витрачено 90 тис.грн. 

По лікувальним закладам: 

 Ведуться роботи по підготовці 2 котелень. 

 КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради були направлені листи на планово-

бюджету комісію та розгляду на сесії Лиманської міської ради, яка відбулася 

17.06.2021 року щодо виділення коштів з міського бюджету для розробки проектно-

кошторисної документації  по об’єктам : 

 -         «Капітальний ремонт інженерних мереж амбулаторії ЗП-СМ смт.Зарічне 

технічний ресурс яких вичерпано, за адресою: вул.Центральна, 104 смт.Зарічне, 

Лиманський район, Донецька область. Коригування» - 770,149 тис.грн. 

 -         «Капітальний ремонт котельні амбулаторії ЗП-СМ с.Нове КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради» - 761,424 тис.грн. 

  Сесією було виділено кошти з місцевого бюджету у сумі 96736,84 грн. На 

теперішній час укладено договори від 29.06.2021р. з ФОП Мамонтов С.М. щодо 

виготовлення ПКД. 

 Проекти виготовлені та проходять експертизу. З метою реалізації проектів 

надано кошторисний розрахунок для виділення коштів з місцевого бюджету у сумі 

1531,573 тис.грн. на чергове засідання сесії міської ради, яка відбудеться 22.07.2021р. 

 Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

 Підготовлено 10 котелень з 24, рівень показника підготовки складає 42%.  

 Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради потребує заміну 3 

котлів По всім закладам освіти ведуться косметичні ремонтні роботи, виконується 

очищення та фарбування тепломереж, проведено попередню перевірку запірної 

арматури. Виконання капітальних ремонтів в закладах освіти будуть розпочаті після 

проведення тендерних процедур в мережі Prozorro. 

 З метою створення запасу палива на початок опалювального сезону, а саме 

придбання вугілля, з запланованого завдання, що складає 1037 тон, станом на 

15.07.2021р. придбано 770 тон, тому рівень показника підготовки сягає 74%. 

 

 

 

 Заступник міського голови     І. Л. Сироватська 

 


