УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ШОСТЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 12 серпня
м.Бурштин

№ 17 /60-15

2015р.

Про підготовку КП «Житловик»
до роботи осінньо-зимового періоду
2015-2016роки
Заслухавши та обговоривши інформацію
директора КП «Житловик» про
проведену роботу по підготовці КП «Житловик» до роботи в осінньо-зимовий період
2015-2016 роки, керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
врахувавши рекомендації комісії з питань будівництва. архітектури та ЖКГ міська рада
вирішила:
1.Інформацію директора «КП «Житловик» п. В.Марчука про підготовку КП
«Житловик» до роботи осінньо-зимового періоду 2015-2016 роки взяти до відома.
2. Зобов’язати КП «Житловик» в межах фінансування до 15.10.2015 року
максимально виконати роботи, які
передбачені заходами КП «Житловик» при
підготовці до осінньо-зимового періоду.
3.КП «Житловик» виготовити кошторис на ремонтні роботи мережі в підвальному
приміщенні будинку №20 по вул. С.Стрільців та звернутися із клопотанням до
бюджетної комісії про виділення коштів.
4.КП «Житловик» розробити програму по реконструкції тепломереж в
приватному
секторі міста Бурштин з урахуванням спів фінансування власників
домоволодінь.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови В.Гулика, директора КП «Житловик», та голову комісії з питань будівництва,
архітектури та ЖКГ І.Карвацького.

Міський голова

П.Курляк

Інформація
Підготовка КП «Житловик» до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016р.
В зв’язку з проведеною роботою по підготовці житлового фонду міста до роботи в
осінньо-зимовий період 2015- 2016 рр Зиму ми пройшли без особливих нарікань з боку
споживачів і без аварійних ситуацій, які могли б вплинути на недоброякісне надання
послуг.
За зимовий період 2015-2016рр. в ЖЕГ поступило 91 заявка від мешканців міста
по дрібних неполадках в системі опалення житлових будинків, які були своєчасно
усунені.
По закінченні опалювального сезону була проаналізована робота системи
опалення за цей період, намічені заходи по усуненню їх, при підготовці до роботи в
осінньо-зимовий період 2015-2016рр.
На даний час уже проведені роботи:
Водопровідно-каналізаційне господарство
Тепломережа
1. Гідравлічне випробування т/мережі
2. Ліквідація поривів тепломережі
вул.. Грушевського - ф76мм, 57мм 6,6м
2 088 грн.
вул. Будівельників - ф 76мм
6,5м
907 грн.
вул. Калуська - ф 108мм
2м
вул. Поповича - ф325мм
11м
3 602 грн.
вул. Будівельників 2а - ф76
16м
1 724 грн.
вул. Будівельників 2а – ф108
35м
15 096 грн.
вул. Будівельників 11, Енергетиків-Калуська, Стрільців 20 1 016 грн.
3. Ремонт та ревізія засувок
1 811 грн.
Водопровід
1. Поточний ремонт водопровідних мереж
Коростовичі – ВОС ф 325мм - 5 м
Стуса 8
ф 150
-2м
Калуська – Шухевича ф 225 - 60 м - 40 890 грн.
2. Капітальний ремонт водопровідних мереж
Вул. Коновальця ф 110 - 116 м
22 092 грн.
Вул. Басараб
ф 90
- 101 м
21 512 грн.
3. Ремонт пожежних гідрантів
9 130 грн.
КОС, КНС
1. Прочищення каналізаційних мереж ф 250мм - 159м
36 000 грн.
2. Будівництво канал. мережі для житлового мікрорайону - 486м
89 427,61грн
Житлово-експлуатаційне господарство
1. Заміна аварійних ділянок трубопроводів підв. розгалуж.
діам.15мм-76мм – 562 м

крани
2. Ремонт м’якої покрівлі по

40 шт

30 070 грн.

вул. Калуська 10 – 1 274 м2
пральня
- 320 м2
вул. Стуса 10
- 616м2
3. Ремонт мереж електропостачання Шухевича 2
Шухевича 2(ІІ)

24 986 грн.
24 403 грн.

4.Заміна підвального розгалуження х.в. по:
вул. С.Стрільців 17 - 93 м.п.
вул. Стуса 5
- 201 м.п.
вул. Стуса 10
- 162 м.п.
вул. Калуська 10
- 138 м.п.
3. Гідравлічне випробування системи опалення
4. Промивка системи опалення в житлових будинках
5.
Начальник ВТВ

97 584 грн.
30 000 грн.
74 230 грн.

19 627,2 грн.
26 682,0 грн.
30 708, 0 грн.
31 530 грн.
41 будинки

Попик М.М.

Проблемні ділянки тепломережі, що потребують заміни
Будівельників 7 буд.ввід ф57
- 138 м
Стуса 6 ф 159
- 36 м
Міцкевича (біля Танчака) ф 426 - 35м, 4 коліна
Енергетиків ф 219

Директор КП «Житловик»

В.Марчук

