
ПРОТОКОЛ № 7
ciI№HH51 постйнот k0Micii

титань житлово-комунального господарства,

мунально'{ власност( охорони навколишнього середовища

8 kBiTHfI 2016 року

Присупй:
Максименко Олександр Михайлович

Тягнйй Сербй Миколайович

Ылоус Гнна Васијйвна

Кондрат'ев евген Олексйович

Вђцсупй•.

Сахно Олександр Олександрович

Яременко Володимир Романович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про проведення поточного ремонту дамв в м. Конотоп.

2. Тарифи на обслуговування житлового фонду.

З. ЈЋфти в MiCTi Конотоп, ix ремонт та обслуговування.

4. Ремонт канајйзацйних мереж в житлових будинках.

5. Електри4йкацћ м-на Сонячний.

6. Кагйтальний ремонт дорожнього покриття по вул.. Н)кинська.

7. Кагйтальний ремонт дорожнього покриття по вул.. ћЛчурина.

8. Влаштування затзнот• кишекй автобусно; зупинки на вимогу по вул.. Клубнй.

9. про видћення k0111TiB на гйдключення багатоквартирного житлового

будинку до каншйзацйнот• мереж[

По першому питанню слухали :

Депутата Тяг}йй Сермя Миколайовича, який повђдомив про нагальну

проблему в MiCTi з поточного ремонту дамв багатоквартирних житлових

будишбв.

- Начальника управјйння житлово-комунального господарства в MiCTi Конотоп

Павлюченко ГригорВ1 Павловича, який повђдомив гцо в MiCTi потребують

майже 9094 багатоквартирних житлових будишбв поточного ремонту дамв,

идо становить близько 90 багатоквартирних житлових будишбв на кожне

житлове гйдприемство в MiCTi, та наголосив идо в жодного житлового

пђдприемства вђщсутня M0>kJMBicTb проведення таких ремонтйз за влас\й

кошти.

Депутата Тягнйђ Сербя Миколайовича, який запропонував з метою

проведення ремонту даМв багатоквартирних житлових будишбв в MiCTi

Конотоп, надати завдання опрацювати упрашйнню )ККГ м. Конотоп разом з

управјйнням (l)iHElHciB м. Конотоп питання видјлення k0LIITiB для проведення

поточних ремонтйз дамв житлового фонду в p03Mipi 100 тисяч гривень для

кожного житлового гйдприемства.

житлового фонду в P03Mipi 100 тисяч гривень для кожного житлового
тјдприемства, Шдготувати проект рйдення та винести на розгляд cecii,



Голосували: За 4 (одноголосно)

По другому питанню слухали :

Депутата Тягнй Сербя Миколайовича, який г“домив про 110cTiw1Hi

нфкання kepiBHWIkiB житлових тйдприемств в MiCTi на необгрунтова}йсть

тарифу до сьогодення, HeM0)kJMBicTb ixHiMl{ тбдприемства.ми належним чином

надавати послуги в зв'язку i3 значно низьким тарифом, та що iHlIli MiCTa в

Сумськтт 06J1acTi збльшують тарифи до еконо»йчно обгрупованих, що

зумовлюе на думку kepiBHETkiB житлових тйдприемств перегляду тарифу на

обслуговування житлового фонду.

Депутата Максименко Олександра Михайловича, який доповнив, идо

ситуа1Јя в житлових гйдприемствах уйста дуже складна (надзвичайно складна)

в зв'язку з еконо\йчним необфунтовакйстю тариа та що тарифи необфно

переглядати, але дане питання дуже складне, тому до нього необхфцно 11i;liiiTlT

дуже виважено.

Депутата Тягнй Серйя Миколайовича, який запропонував зобов'язати

житлових гйдприемств до 15 kBiT}N 2016 року надати iH(bopMallii0

по складовй частшй тарифу, штатний p03rmc.11i№plI€McTB та BiJl0N10cTi по

фактичнй випла•й заробтноТ плапй (з ус[ма надбавками пре»бями i т.д.)

наручно за 2016 pik та друге [IiBpitH51 2015 року з розбивкою по посадам на

одного пра1Јвника, а також доМдну та витратну частину тбдприемств.

Вирћпили: зобов'язати kepiBHV4kiB житлових тйдприсмств до 15 kBiTiT 2016

року надати вищезазначену iH4»opMallik) кожному депутату постййноТ

депутатськот k0Micii з питань житлово-комунального господарства,

комунальноТ власнос•й, охорони навколишнього середовища, для

опрацювання.

Голосували: За 4 (одноголосно)

По третьому питанню слухали :

- Заступника начальника упрашйння житлово-комунального господарства в

MiCTi Конотоп Колесникова Артема Юрйовича, який T10BiIl0M}1B, що в MiCTi

Конотоп пращое 52 лфти, знаходяться на обслуговуванкй ТОВ

«Облсумилфт». Bci Јйфти знаходяться в робочому стан[

- Депутата Тяпйй Сербя Миколайовича, який про rrocTiVIHi

н$кання kepiBH}lkiB житлових пЙприемств в MiCTi на дфцит k0111TiB для

обслуговування житлового фонду, Проте, що»йсячно перераховуеться левова

частина збраних кош-йв житловими ТОВ «Облсумијйфт» за

обслуговування JIi4)TiB в MiCTi. Та наголосив на тому, идо в MiCTi Конотоп

тариф на послуги з обслуговування е одним з НаЙВИЩИХ не ЛИШе в

областђ а .i в YkpaiHi. Також повђхомив про те, що icHYk)Tb компанй' $1ki мають

своТ заводи в YkpaiHi по виробництву ус[йшно працюють по

наданню таких послуг на мировому ринку та в ходять в п'ятфку найкращих

компанТ свћу.



Депутата Кондрат'ева евгена Олексйовича, який повђдомив, идо в

багатоквартирному житловому будинку по вул.. ЈПсового 16 взагајй в)дсутнй

.тйфт.

Депутата Тягнйй Сербя Миколайовича, який запропонував зобов'язати

упрашйння ЖКГ вивчити питання по Јйфтам, а саме: провести аншйз надання

послуг з обслуговування, якбсть надання послуг, вивчити 1јнову појйтику на

цьому ринку, що надаються обслуговуючими оргагйзагјями. А також

зобов'язати управјйння ЖКГ та kepiBHW<iB житлових гйдприемств надати

з копвтми вђдповђдних докумен“йв, а саме: договф на тех}йчне

обслуговування дозвћ на виконання p06iT, норми часу на TpYl(0Bi

витрати з обслуговування технолойчний процес на тембчне

обслуговування норми витрат запасних частин при виконашй

тембчного обслуговування на один Јйфт (с1бльки i яких зап. частин ГПдрядник

повинен встановили на Јйфту — середньозважена норма), та iH(boprqaI-liro щодо

квалфкацййному piBHk) сгйвробћншбв обслуговуючоТ

органЬацй' в MicTi.

Вирћии.ли: зобов'язати управјйння ЖКГ вивчити питаннЯ по Јйфтам, а саме:

провести анајйз надання послуг з обслуговування, 5116сть надання послуг,

вивчити 1Јнову полћику на цьому ринку, що надаються

обслуговуючими органЬагЈями.

ГПдготувати та надати на чергове засђцання депутатськоТ k0Micii пфвняльну

таблицю надання послуг з обслуговування идо найменше i3 5- ти

Јйфтових орга}йзацй mci надають Taki послуги не тћьки в Сумськй област( а

й по всйй територй УкраТни, з додатками 3-5 одиниць JMcTiB Bi№YkiB Bi2l

Замовникбв таких послуг.

Зобов'язати управјйння ЖКГ та kepiBHldkiB житлових тбдприемств до 15 квћня

2016 року надати з когйями вђщовђдних 2\0kYMeHTiB, а саме:

- договф на техкйчне обслуговування

- №3BiJ1 на виконання p06iT, норми часу на TpYl\0Bi витрати з обслуговування

- технолойчний процес на техрйчне обслуговування який обов'язково

повинен бути затверджений органами Держпра1ј УкраТни

(Держгфпромнагляд) з зазначенням номеру та дати Постанови про

затвердження;

- норми витрат запасних частин при виконашй техгйчного обслуговування на

один (стбльки i яких зап. частин ГЋдрядник повинен встановили на Јйфту

— середньозважена норма);

щодо BilU10Bil№ocTi квалфкацйному piBH10 сгйвробтншбв

обслуговуючоТ органЬацй' в MiCTi.

Рекомендувати депутатам долучитися до вивчення щаного питання.

Голосували: За 4 (одноголосно)

По четвертому питанню слухали :

- Депутата Ылоус 1нну Васијйвну, яка поМдомила, идо по вул.. Генерала Тхора

12 колектитб звернення мешкашјв будинку про затоплення

гјдвадьного примйцення,



- Депутата Максименко Олександра Михайловича, який поМдомив, 1110 про
таку проблему йому вђдомо як кфвнику житлового гйдприсмства яке надас
послуги з обслуговування щаного будинку, та що BiH як депутат зафплений за

даним будинком ретельно вивчить питання плодо можливих мехагйт,Лв

вирйпення проблеми з усунення постйних затоплень гйдвального примћцення

по вул.. Генерала Тхора 12.

Депутата Тягнй Сербй Миколайовича, який наголосив, що постмгй

затоплення гйдвальних прирейщень, це дуже велика проблема

багатоповерхового житлового господарства в MiCTi, внасјйдок постТших

затоплень гйдвальних примйцень вђфуваеться пђщмивання фундаменту

будинку, идо може призвести взагајй до повного руйнування будинку та

летальних насјйщбв. Також, поМдомив идо по вул.. Генерала Тхора 88 с також

rrocTit4Hi колективъй звернення Bil\ мешкашјв будинку про постйгй затоплення

11i№aJ1bH01'0 пригубщення, а по вул.. Генерала Тхора 92 с колекпб звернення

Bi2l мешкантјв будинку про взагајй затоплення пђдвального примйцення, де

вода постйно стоТть у гйдвајй будинку.

- Депутат Магиленко Павло Орвитович, який поМдомив, що також по вул..

1в.Франка 49 та 51 е колективгй звернення Мд MeLIlkaH14iB будинку про постјй}й

затоплення тбдвальних примйцень багатоквартирних будишбв.

Вирйпили: винести проект piII.reH}M на розгляд cecii, щодо видћення кошейв

на розробку проктно-коштористно; документацй' з кагйтального ремонту

канајйзацйних мереж по вул.. Генерала Тхора 12, вул.. Генерала Тхора 88,

вул.. Генерала Тхора 92, вул.. Тв.Франка 49, вул.. Тв.Франка 51.

Голосували: За 4 (одноголосно)

По п'ятому питанню слухали :

- Депутат Тягнй Сербй Миколайовича, який гйдняв питання про необхђџйсть

електрифйсувати лбкрорайон Сонячний №1, земелькй дјлянки якого були

роздагй учасникам АТО, та запропонував розробити проектно-кошторисну

документагјю щодо електри4Јкацй на мйсрорайогй Сонячний N21.

проектно-кошториснот• документацй щодо продовження електромереж по вул,.

Сосгйвська, вул.. Тухачевського, вул.. Смелянська, вул.. КосмонагМв, вул..

Тльямса та вул.. Новосејйвська (MiI<popaV10Hi Сонячний

Голосували: За 4 (одноголосно)

По шостому питанию слухали :

- Депутата Ылоус Тнну Васијйвну, яка запропонувала внести в бюджет

розвитку капћальний ремонт дорожнього покритгя по вул.. НиАнська та

ви;јлити кошти зндно проектно-кошторисноТ документацй•.

винести на розгляд cecii проект рћпення щодо внесення 3MiH в

бюджет розвитку та видјлення коштйз на кагйтальний ремонт дорожнь0[Х)

покритгя по вул., Н)кинська зйдно проектно-кошторисноТ документацй,



Голосували: За 4 (одноголосно)

По сьомому питанию слухали :
- Депутата Кондрат'ева Свгена Олексйовича, який запропонував видћити

кошти на капћальний ремонт дорожнього покриття по вул.. упчурина зйдно

проектно-кошториснот документацй.

Bupi111VIJIu•. винести на розгляд cecii проект 1Мшення щодо видћення k0111TiB

на капћальний ремонт дорожнього покриття по вул.. УПчурина зндно

проектно-кошториснот документацй.

Голосували: За 4 (одноголосно)

По восьмому питанню слухали :

- провђдного спе1јшйста Bi№iJIY ЖКГ УЖКГ Данилова Олексћ евгеновича,

який повђхомив, що е звернення мешкашјв та депута'йв щодо влаштування

автобусно; зупинки на вимогу по вул.. Клубнй бля маг. № 4.

проектно-кошторисноТ документацй на виконання p06iT з влаштування затзноТ

кише}й на автобуснй зупингј за вимогою по вул.. Клубна бля магазину №4.

Голосували: За 4 (одноголосно)

По дев'ятому питанню слухали :

Депутата Максименко Олександр Михайлович, який про

Ha51BHicTb проблеми в багатоквартирному житловому будинку по вул..

Батуринська 7, щодо He06xil\HocTi гйдключення його до Конотопсько; Micbk0i

каншйзатјйноТ мереж[

Вирйпили: винести на розгляд cecii проект piLIleHH51 про вид:јлення k0LLITiB

зйдно проектно-кошторисноТ документацй на гйдключення багатоквартирного

житлового будинку по вул.. Батуринська 7, до КонотопськоТ Micbk0i

канајйзагјйноТ мережа

Голосували: За 4 (одноголосно)

Голова постйноТ k0Micii

Секретар k0MiciT

ОМ. Максименко

СМ. Тяггйй




