
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №_______ 

                                                                 м. Лиман 

Про підсумки осінньо-зимового 

періоду 2018-2019 р.р. та 
заходи щодо підготовки 

підприємств житлово-

комунального господарства до 

роботи в осінньо-зимовий 

період 2019-2020 р.р. 

 

Розглянувши інформацію заступника міського голови Муравльової О.М. про 

підсумки осінньо-зимового періоду 2018-2019 р.р. та про заходи щодо підготовки 

підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 

2019-2020 р.р., виконавчий комітет міської ради відмічає: на території Лиманської 
міської ради до 01.10.2018 р. усі заплановані заходи щодо підготовки підприємств, які 
надають житлово-комунальні послуги, до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 

років були виконані. Комплексно були підготовлені 189 будинків з видачею паспортів 
готовності, підготовлено 42 котельні, підготовлені об’єкти водопровідно-

каналізаційного господарства. На протязі опалювального періоду 2018-2019 років  14 

котелень ВО «Краснолиманська тепломережа» працювали безперебійно,  189 будинків 
з централізованим опаленням та заклади соціальної сфери одержували теплову 

енергію. Недоліки щодо надання житлово-комунальних послуг мали місце, але 
значних аварій на об’єктах теплопостачання, житла та водопровідного-

каналізаційного господарства не було. 

На підставі вищезазначеного та з метою своєчасної підготовки підприємств 

житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 

р.р., керуючись п.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію заступника міського голови Муравльової О.М. про підсумки осінньо-

зимового періоду 2018-2019 р.р. та про заходи щодо підготовки підприємств 
житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-

2020 р.р. прийняти до відома. 
2. Затвердити заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р., згідно додатку. 
3. Рекомендувати структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради: 



3.1 В термін до 01.10.2019 р. створити запас вугілля для котелень. 
3.2 Щомісячно аналізувати хід виконання заходів щодо підготовки до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. 

3.3 Своєчасно розраховуватись за спожиті енергоресурси. 

4. Запропонувати керівникам підприємств які надають житлово-комунальні послуги: 

4.1. Забезпечити контроль за виконанням помісячного графіку (заходи) ремонтних  

робіт по кожному об’єкту, які необхідно виконати протягом підготовчого періоду та 
надати їх відділу житлово-комунального господарства міської ради. 

4.2. Продовжити роботу по встановленню приладів обліку води та тепла. 
5. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) забезпечити фінансування 

заходів по підготовці підприємств житлово-комунального господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. 

6. Інформацію про хід виконання рішення заслуховувати на засіданнях виконавчого 

комітету міської ради, починаючи з червня місяця поточного року. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 

 

 

        Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан 
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У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

Заступник міського голови 
 

О.М. Муравльова 

Відділ ЖКГ 
 

Ю.С. Соляник 

Юридичний відділ 
 

Я.І. Косик 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 
К.Б. Короткова 

Загальний відділ 
 

О.В.Донцова 

Керуючий справами 
 

Р.О. Малий  

 

 

 

 

 

 



 

 

Інформація  

про підсумки осінньо-зимового періоду 2018-2019 р.р. та заходи щодо підготовки 

підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий  

період 2019-2020 р.р. 

 

Опалювальний сезон розпочався 22.10.2018 р., були підключені лікарні, 
дошкільні навчальні заклади, школи та 189 житлових будинків. 

 ВО «Краснолиманська тепломережа». 

Підготовлено 14  котельні з 14 (100%). 

Підготовлено  теплових мереж у двотрубному обчислені 27.378 км з 27.378 км (100%) 

Витрати на ці роботи склали 1100,00 тис.грн. з запланованих 1100,0  тис.грн (100%). 

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.  



                                  
         

Заступник міського голови                                                           О.М. Муравльова 
 

                                                                                          Додаток  

                                                                                    до рішення 

виконавчого комітету 

                                                                                      міської ради 

__________№______ 

 

Заходи 

Щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства 

до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. 

 

 

№ Види робіт Одиниця 
виміру 

Завдання з 
підготовки 

1 2 3 4 

Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності 
2 Всього одиниць 185 

 - ремонт покрівлі одиниць 40 

 - ремонт (заміна) опалювальних систем одиниць 185 

 - промивання опалювальних систем одиниць 185 

 - ремонт систем гарячого водопостачання одиниць - 

 - ремонт систем холодного водопостачання одиниць 60 

 - ремонт енергозабезпечення будинків 
(електрощитових) 

одиниць 60 

 - ремонт опалювальних печей одиниць - 

3 Підготовка об’єктів соціально-культурного 

призначення - всього 

одиниць 40 

 у тому числі:   

 -школи одиниць 21 

 - дитячі садки одиниць 16 

 - лікарні одиниць 3 

4 Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел 

фінансування) на виконання підготовчих та 
ремонтних робіт у житловому фонді комунальної 
власності 

 

тис.грн. 

 

3500,00 

Підготовка об’єктів теплопостачання 

1 Підготовка котелень одиниць 40 

2 Підлягає капітальному ремонту або 

реконструкції 
одиниць 6 

3 Заміна котлів одиниць 1 

4 Підготовка теплових мереж (у двотрубному 

обчисленні), випробування 

км 29,5554 

5 Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні 
(у двотрубному обчисленні) 

км 0,68 

6 Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих тис.грн 7712,119 



та ремонтних робіт теплопостачання місцевих 

рад (за рахунок всіх джерел фінансування) 
Створення запасу палива на початок опалювального сезону 

1 Вугілля - всього тонн 888 

Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства 

1 Ремонт або заміна водопровідних мереж км 1,4 

 - ремонт або заміна каналізаційних мереж км 4,3 

2 Підготовка споруд та обладнання:   

 - водопровідних насосних станцій /ВНС/ одиниць 3 

 - каналізаційних насосних станцій /КНС/ одиниць 15 

 - каналізаційних очисних споруд /КОС/ одиниць 1 

 - свердловин одиниць 21 

Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства 

1 Ремонт міських вулиць та доріг:   

 - капітальний та поточний ремонт тис.м2
 25,832 

 - підготовка спеціалізованої прибиральної 
техніки 

одиниць 18 

 - заготівля посипочного матеріалу та реагентів тис.тон 0,7 

 

 

Розроблено відділом житлово-комунального господарства міської ради 

Відділ житлово- 

комунального господарства                                                             Ю.С. Соляник 

 

 

Керуючий справами                                                                             Р.О. Малий 


