ПРОТОКОЛ № 25/36
спільного засідання постійних комісій з питань роботи житлово-комунального
господарства, приватизації та використання майна територіальної громади та з питань
планування, бюджету, фінансів та децентралізації
сесійна зала

30.12.2021
11.00

Всього членів комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації
та використання майна територіальної громади міста – 7 чол.
Присутні: А.Маєвська, О.Кізляр, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький.
Відсутні: К.Заганяч, В.Коваль.
Всього членів комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації – 6 чол.
Присутні: О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
Запрошені: В.Новачок – заступник міського голови – директор департаменту інфраструктури
міста, Н.Вітковська – заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник
управління житлової політики і майна, В.Кабальський – в. о. начальника управління
комунальної інфраструктури.
Головують на засіданні: Я.Каюк, Ю.Решетнік – голови постійних комісій.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Про розгляд звернення заступника міського голови – директора департаменту
інфраструктури міста щодо затвердження титульних списків на 2022 рік.
1. Про затвердження титульного списку на будівництво об’єктів благоустрою в 2022 р.
(Нове будівництво парку "Молодіжний" по вул. Бандери в м.Хмельницькому 1-а черга).
2. Про затвердження титульного списку на будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства (КПКВКМБ 1417310) на 2022 р. (Нове будівництво зовнішніх мереж
водопостачання в с.Копистин, Хмельницького району, Хмельницької області).
3. Про затвердження титульного списку на будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства у 2022 р. (Будівництво моста через р.Південний Буг в мікрорайоні Гречани в
м.Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації та
експертиза).
4. Про затвердження титульного списку на капітальний ремонт об’єктів благоустрою в 2022
р. (Капітальний ремонт об'єктів благоустрою (мереж зовнішнього освітлення).
5. Про затвердження титульного списку на забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного господарства (КПКВКМБ 1416013) на 2022 р. (Капітальний ремонт
вуличних мереж водопроводу центральної частини с. Пирогівці. Хмельницького району,
Хмельницької області).
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6. Про затвердження титульного списку на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання автомобільних доріг у 2022 р. (Капітальний ремонт покриття вул. Кудрянки в
м. Хмельницькому).
7. Про затвердження титульного списку на капітальний ремонт у 2022 р. (цільовий фонд)
(Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття місць загального користування на
вул. Західно-Окружній, 11/1 в м. Хмельницькому (в т.ч. експертиза).
8. Про затвердження титульного списку на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання автомобільних доріг у 2022 році (Капітальний ремонт вул. Бандери –
улаштування вело-пішохідної доріжки на ділянці від вул. Озерної до вул. П.Мирного в м.
Хмельницькому).
9. Про затвердження титульного списку на будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства у 2022 р. (Виготовлення проєктно-кошторисної документації на
реконструкцію під’їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18
(індустріальний парк) в м.Хмельницькому).
10. Про затвердження титульного списку по цільовому фонду для об’єктів благоустрою в
2022 р. (Реставрація водонапірної башти на вул. Болбочана, 18/1 в м. Хмельницькому).
11. Про затвердження титульного списку на поточний ремонт та утримання об’єктів
благоустрою в 2022 р. (Послуги з постачання та транспортування природного газу для
факелу «Вічний вогонь»).
12. Про затвердження титульного списку на благоустрій Хмельницької міської
територіальної громади (КПКВКМБ 1416030) на 2022 р. (Розчистка водовідвідних каналів
на території ХМТГ).
13. Про затвердження титульного списку на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі
м. Хмельницького у 2022 р. (поточний ремонт доріг Центральної частини міста).
14. Про затвердження титульного списку на поточний ремонт об'єктів благоустрою –
влаштування тротуарів, пішохідних доріжок в м. Хмельницькому у 2022 р. (Поточний
ремонт об'єктів благоустрою – влаштування тротуарів, пішохідних доріжок Центральної
частини міста).
15. Про затвердження титульного списку на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі
сіл ХМТГ у 2022 р. (Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі сіл старостинського
округу з центром в селі Олешин).
16. Про затвердження титульного списку на будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства на 2022 рік (Реконструкція покрівлі в житловому будинку по вул.
Інститутській, 13).
17. Про затвердження титульного списку на капітальний ремонт житлових будинків
(Капітальний ремонт, укріплення стін будинків натяжними та металевими зв'язками,
згідно додатку).
18. Про затвердження титульного списку на забезпечення надійної та безперебійної
експлуатації ліфтів (Капітальний ремонт ліфтів, згідно додатків).
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19. Про затвердження титульного списку на капітальний ремонт дитячих та спортивних
майданчиків (вул. Інститутська, 17).
20. Про затвердження титульного списку на виконання робіт з капітального ремонту
прибудинкових територій (вул. Курчатова, 1 А).
21. Про затвердження титульного списку на поточний ремонт дитячих та спортивних
майданчиків (Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків, згідно додатку).
22. Про затвердження титульного списку на виконання робіт з поточного ремонту
прибудинкових територій біля житлових будинків (Поточний ремонт прибудинкових
територій Північно-Західної частини міста Хмельницького. Додаток 1).
23. Про затвердження титульного списку на експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду (Поточний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування, згідно
додатку).
ІІ. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Перше питання порядку денного: розгляд звернення заступника
міського голови – директора департаменту інфраструктури міста щодо
затвердження титульного списку на будівництво об’єктів благоустрою
в 2022 р. (Нове будівництво парку "Молодіжний" по вул. Бандери в
м.Хмельницькому 1-а черга).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на будівництво об’єктів
благоустрою в 2022 р. (Нове будівництво парку "Молодіжний" по вул.
Бандери в м.Хмельницькому 1-а черга).
Відмітив, що в даному титульному списку 4 пункти, виконання робіт
на загальну суму 4, 4700 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на будівництво об’єктів
благоустрою в 2022 р. (Нове будівництво парку "Молодіжний" по вул.
Бандери в м.Хмельницькому 1-а черга).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

Погодити титульний список на будівництво об’єктів благоустрою в
2022 р. (Нове будівництво парку "Молодіжний" по вул. Бандери в
м.Хмельницькому 1-а черга).
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2. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ
1417310) на 2022 р. (Нове будівництво зовнішніх мереж
водопостачання в с.Копистин, Хмельницького району, Хмельницької
області).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на будівництво об'єктів
житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1417310) на 2022 р.
(Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с.Копистин,
Хмельницького району, Хмельницької області).
Відмітив, що в даному титульному списку 11 пунктів, виконання робіт
на загальну суму 1,4 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на будівництво об'єктів
житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1417310) на 2022 р.
(Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с.Копистин,
Хмельницького району, Хмельницької області)
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

3. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на будівництво об'єктів житловокомунального господарства (КПКВКМБ 1417310) на 2022 р. (Нове
будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с.Копистин,
Хмельницького району, Хмельницької області).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
будівництво об'єктів житлово-комунального господарства у 2022 р.
(Будівництво моста через р.Південний Буг в мікрорайоні Гречани в
м.Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної
документації та експертиза).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на будівництво об'єктів
житлово-комунального господарства у 2022 р. (Будівництво моста
через р.Південний Буг в мікрорайоні Гречани в м.Хмельницькому, в т.ч.
виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертиза).
Відмітив, що в даному титульному списку 1 пункт, виконання робіт на
загальну суму 0,4 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на будівництво об'єктів
житлово-комунального господарства у 2022 р. (Будівництво моста
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через р.Південний Буг в мікрорайоні Гречани в м.Хмельницькому, в т.ч.
виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертиза).
Поставив на голосування дану пропозицію.
В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

4. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на будівництво об'єктів житловокомунального господарства у 2022 р. (Будівництво моста через
р.Південний Буг в мікрорайоні Гречани в м.Хмельницькому, в т.ч.
виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертиза).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
капітальний ремонт об’єктів благоустрою в 2022 р. (Капітальний
ремонт об'єктів благоустрою (мереж зовнішнього освітлення).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на капітальний ремонт
об’єктів благоустрою в 2022 р. (Капітальний ремонт об'єктів
благоустрою (мереж зовнішнього освітлення).
Відмітив, що в даному титульному списку 10 пунктів, виконання робіт
на загальну суму 5,215 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на капітальний ремонт
об’єктів благоустрою в 2022 р. (Капітальний ремонт об'єктів
благоустрою (мереж зовнішнього освітлення).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

5. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на капітальний ремонт об’єктів
благоустрою в 2022 р. (Капітальний ремонт об'єктів благоустрою
(мереж зовнішнього освітлення).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КПКВКМБ 1416013) на 2022 р. (Капітальний ремонт вуличних мереж
водопроводу центральної частини с. Пирогівці. Хмельницького району,
Хмельницької області).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.
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В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на забезпечення
діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ
1416013) на 2022 р. (Капітальний ремонт вуличних мереж водопроводу
центральної частини с. Пирогівці. Хмельницького району,
Хмельницької області).
Відмітив, що в даному титульному списку 3 пункти, виконання робіт
на загальну суму 0,25 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на забезпечення діяльності
водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1416013) на
2022 р. (Капітальний ремонт вуличних мереж водопроводу
центральної частини с. Пирогівці. Хмельницького району,
Хмельницької області).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

6. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного господарства (КПКВКМБ 1416013) на 2022 р.
(Капітальний ремонт вуличних мереж водопроводу центральної
частини с. Пирогівці. Хмельницького району, Хмельницької області).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних
доріг у 2022 р. (Капітальний ремонт покриття вул. Кудрянки в м.
Хмельницькому).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг у 2022 р.
(Капітальний ремонт покриття вул. Кудрянки в м. Хмельницькому).
Відмітив, що в даному титульному списку 47 пунктів, виконання робіт
на загальну суму 88,0 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг у 2022 р.
(Капітальний ремонт покриття вул. Кудрянки в м. Хмельницькому).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

7. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання автомобільних доріг у 2022 р. (Капітальний ремонт
покриття вул. Кудрянки в м. Хмельницькому).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
капітальний ремонт у 2022 р. (цільовий фонд) (Капітальний ремонт
асфальтобетонного покриття місць загального користування на вул.
Західно-Окружній, 11/1 в м. Хмельницькому (в т.ч. експертиза).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на капітальний ремонт у
2022 р. (цільовий фонд) (Капітальний ремонт асфальтобетонного
покриття місць загального користування на вул. Західно-Окружній,
11/1 в м. Хмельницькому (в т.ч. експертиза).
Відмітив, що в даному титульному списку 1 пункт, виконання робіт на
загальну суму 1 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на капітальний ремонт у
2022 р. (цільовий фонд) (Капітальний ремонт асфальтобетонного
покриття місць загального користування на вул. Західно-Окружній,
11/1 в м. Хмельницькому (в т.ч. експертиза).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

8. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

В.Новачок

Погодити титульний список на капітальний ремонт у 2022 р. (цільовий
фонд) (Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття місць
загального користування на вул. Західно-Окружній, 11/1 в м.
Хмельницькому (в т.ч. експертиза).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних
доріг у 2022 році (Капітальний ремонт вул. Бандери – улаштування
вело-пішохідної доріжки на ділянці від вул. Озерної до вул. П.Мирного
в м. Хмельницькому).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.
Надав на розгляд присутніх титульний список на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг у 2022 році
(Капітальний ремонт вул. Бандери – улаштування вело-пішохідної
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доріжки на ділянці від вул. Озерної до вул. П.Мирного в м.
Хмельницькому).
Відмітив, що в даному титульному списку 5 пунктів, виконання робіт
на загальну суму 7 млн. грн.
Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг у 2022 році
(Капітальний ремонт вул. Бандери – улаштування вело-пішохідної
доріжки на ділянці від вул. Озерної до вул. П.Мирного в м.
Хмельницькому).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

9. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання автомобільних доріг у 2022 році (Капітальний ремонт вул.
Бандери – улаштування вело-пішохідної доріжки на ділянці від
вул. Озерної до вул. П.Мирного в м. Хмельницькому).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
будівництво об'єктів житлово-комунального господарства у 2022 р.
(Виготовлення
проєктно-кошторисної
документації
на
реконструкцію під’їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул.
Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) в м.Хмельницькому).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на будівництво об'єктів
житлово-комунального господарства у 2022 р. (Виготовлення
проєктно-кошторисної документації на реконструкцію під’їзної
дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18
(індустріальний парк) в м.Хмельницькому).
Відмітив, що в даному титульному списку 1 пункт, виконання робіт на
загальну суму 0,3 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на будівництво об'єктів
житлово-комунального господарства у 2022 р. (Виготовлення
проєктно-кошторисної документації на реконструкцію під’їзної
дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18
(індустріальний парк) в м.Хмельницькому).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.

8

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

10. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на будівництво об'єктів житловокомунального господарства у 2022 р. (Виготовлення проєктнокошторисної документації на реконструкцію під’їзної дороги від вул.
Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) в
м.Хмельницькому).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на по
цільовому фонду для об’єктів благоустрою в 2022 р. (Реставрація
водонапірної башти на вул. Болбочана, 18/1 в м. Хмельницькому).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на по цільовому фонду
для об’єктів благоустрою в 2022 р. (Реставрація водонапірної башти
на вул. Болбочана, 18/1 в м. Хмельницькому).
Відмітив, що в даному титульному списку 1 пункт, виконання робіт на
загальну суму 0,3 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на по цільовому фонду для
об’єктів благоустрою в 2022 р. (Реставрація водонапірної башти на
вул. Болбочана, 18/1 в м. Хмельницькому).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

11. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

В.Новачок

Погодити титульний список на по цільовому фонду для об’єктів
благоустрою в 2022 р. (Реставрація водонапірної башти на вул.
Болбочана, 18/1 в м. Хмельницькому).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою в 2022 р. (Послуги
з постачання та транспортування природного газу для факелу
«Вічний вогонь»).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.
Надав на розгляд присутніх титульний список на поточний ремонт та
утримання об’єктів благоустрою в 2022 р. (Послуги з постачання та
транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь»).
Відмітив, що в даному титульному списку 20 пунктів, виконання робіт
на загальну суму 9,035 млн. грн.
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Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на поточний ремонт та
утримання об’єктів благоустрою в 2022 р. (Послуги з постачання та
транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь»).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

12. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на поточний ремонт та утримання об’єктів
благоустрою в 2022 р. (Послуги з постачання та транспортування
природного газу для факелу «Вічний вогонь»).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
благоустрій Хмельницької міської територіальної громади (КПКВКМБ
1416030) на 2022 р. (Розчистка водовідвідних каналів на території
ХМТГ).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на благоустрій
Хмельницької міської територіальної громади (КПКВКМБ 1416030) на
2022 р. (Розчистка водовідвідних каналів на території ХМТГ).
Відмітив, що в даному титульному списку 2 пункти, виконання робіт
на загальну суму 0,5837 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на благоустрій
Хмельницької міської територіальної громади (КПКВКМБ 1416030) на
2022 р. (Розчистка водовідвідних каналів на території ХМТГ).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

13. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на благоустрій Хмельницької міської
територіальної громади (КПКВКМБ 1416030) на 2022 р. (Розчистка
водовідвідних каналів на території ХМТГ).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
поточний ремонт вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького у 2022
р. (поточний ремонт доріг Центральної частини міста).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.
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В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на поточний ремонт
вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького у 2022 р. (поточний
ремонт доріг Центральної частини міста).
Відмітив, що в даному титульному списку 10 пунктів, виконання робіт
на загальну суму 36,966 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на поточний ремонт
вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького у 2022 р. (поточний
ремонт доріг Центральної частини міста).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

14. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на поточний ремонт вулично-дорожньої
мережі м. Хмельницького у 2022 р. (поточний ремонт доріг
Центральної частини міста).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
поточний ремонт об'єктів благоустрою – влаштування тротуарів,
пішохідних доріжок в м. Хмельницькому у 2022 р. (Поточний ремонт
об'єктів благоустрою – влаштування тротуарів, пішохідних доріжок
Центральної частини міста).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на поточний ремонт
об'єктів благоустрою – влаштування тротуарів, пішохідних доріжок в
м. Хмельницькому у 2022 р. (Поточний ремонт об'єктів благоустрою
– влаштування тротуарів, пішохідних доріжок Центральної частини
міста).
Відмітив, що в даному титульному списку 75 пунктів, виконання робіт
на загальну суму 18 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на поточний ремонт об'єктів
благоустрою – влаштування тротуарів, пішохідних доріжок в м.
Хмельницькому у 2022 р. (Поточний ремонт об'єктів благоустрою –
влаштування тротуарів, пішохідних доріжок Центральної частини
міста).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

15. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на поточний ремонт об'єктів благоустрою
– влаштування тротуарів, пішохідних доріжок в м. Хмельницькому у
2022 р. (Поточний ремонт об'єктів благоустрою – влаштування
тротуарів, пішохідних доріжок Центральної частини міста).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
поточний ремонт вулично-дорожньої мережі сіл ХМТГ у 2022 р.
(Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі сіл старостинського
округу з центром в селі Олешин).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на поточний ремонт
вулично-дорожньої мережі сіл ХМТГ у 2022 р. (Поточний ремонт
вулично-дорожньої мережі сіл старостинського округу з центром в
селі Олешин).
Відмітив, що в даному титульному списку 6 пунктів, виконання робіт
на загальну суму 5 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на поточний ремонт
вулично-дорожньої мережі сіл ХМТГ у 2022 р. (Поточний ремонт
вулично-дорожньої мережі сіл старостинського округу з центром в
селі Олешин).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

16. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

В.Новачок

Погодити титульний список на поточний ремонт вулично-дорожньої
мережі сіл ХМТГ у 2022 р. (Поточний ремонт вулично-дорожньої
мережі сіл старостинського округу з центром в селі Олешин).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
будівництво об'єктів житлово-комунального господарства на 2022 рік
(Реконструкція покрівлі в житловому будинку по вул. Інститутській,
13).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.
Надав на розгляд присутніх титульний список на будівництво об'єктів
житлово-комунального господарства на 2022 рік (Реконструкція
покрівлі в житловому будинку по вул. Інститутській, 13).
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Відмітив, що в даному титульному списку 1 пункт, виконання робіт на
загальну суму 1,9687 млн. грн.
Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на будівництво об'єктів
житлово-комунального господарства на 2022 рік (Реконструкція
покрівлі в житловому будинку по вул. Інститутській, 13).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

17. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на будівництво об'єктів житловокомунального господарства на 2022 рік (Реконструкція покрівлі в
житловому будинку по вул. Інститутській, 13).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
капітальний ремонт житлових будинків (Капітальний ремонт,
укріплення стін будинків натяжними та металевими зв'язками, згідно
додатку).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на капітальний ремонт
житлових будинків (Капітальний ремонт, укріплення стін будинків
натяжними та металевими зв'язками, згідно додатку).
Відмітив, що в даному титульному списку 2 пункти, виконання робіт
на загальну суму 4,5086 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на капітальний ремонт
житлових будинків (Капітальний ремонт, укріплення стін будинків
натяжними та металевими зв'язками, згідно додатку).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

18. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на капітальний ремонт житлових будинків
(Капітальний ремонт, укріплення стін будинків натяжними та
металевими зв'язками, згідно додатку).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(Капітальний ремонт ліфтів (згідно додатків).
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Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.
В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на забезпечення надійної
та безперебійної експлуатації ліфтів (Капітальний ремонт ліфтів
(згідно додатків).
Відмітив, що в даному титульному списку 2 пункти, виконання робіт
на загальну суму 3 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на забезпечення надійної та
безперебійної експлуатації ліфтів (Капітальний ремонт ліфтів (згідно
додатків).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

19. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на забезпечення надійної та безперебійної
експлуатації ліфтів (Капітальний ремонт ліфтів (згідно додатків).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків (вул.
Інститутська, 17).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на капітальний ремонт
дитячих та спортивних майданчиків (вул. Інститутська, 17).
Відмітив, що в даному титульному списку 20 пунктів, виконання робіт
на загальну суму 3,5 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на капітальний ремонт
дитячих та спортивних майданчиків (вул. Інститутська, 17).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

20. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на капітальний ремонт дитячих та
спортивних майданчиків (вул. Інститутська, 17).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
виконання робіт з капітального ремонту прибудинкових територій (вул.
Курчатова, 1 А).
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Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.
В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на виконання робіт з
капітального ремонту прибудинкових територій (вул. Курчатова, 1 А).
Відмітив, що в даному титульному списку 14 пунктів, виконання робіт
на загальну суму 15 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на виконання робіт з
капітального ремонту прибудинкових територій (вул. Курчатова, 1 А).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

21. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на виконання робіт з капітального ремонту
прибудинкових територій (вул. Курчатова, 1 А).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків (Поточний
ремонт дитячих та спортивних майданчиків (згідно додатку).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на поточний ремонт
дитячих та спортивних майданчиків (Поточний ремонт дитячих та
спортивних майданчиків (згідно додатку).
Відмітив, що в даному титульному списку 1 пункт, виконання робіт на
загальну суму 0,7 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на поточний ремонт дитячих
та спортивних майданчиків (Поточний ремонт дитячих та
спортивних майданчиків (згідно додатку).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.

ВИРІШИЛИ:

Погодити титульний список на поточний ремонт дитячих та
спортивних майданчиків (Поточний ремонт дитячих та спортивних
майданчиків (згідно додатку).
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22. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
виконання робіт з поточного ремонту прибудинкових територій біля
житлових будинків (Поточний ремонт прибудинкових територій
Північно-Західної частини міста Хмельницького. Додаток 1).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на виконання робіт з
поточного ремонту прибудинкових територій біля житлових будинків
(Поточний ремонт прибудинкових територій Північно-Західної
частини міста Хмельницького. Додаток 1).
Відмітив, що в даному титульному списку 5 пунктів, виконання робіт
на загальну суму 16 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на виконання робіт з
поточного ремонту прибудинкових територій біля житлових будинків
(Поточний ремонт прибудинкових територій Північно-Західної
частини міста Хмельницького. Додаток 1).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

23. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Погодити титульний список на виконання робіт з поточного ремонту
прибудинкових територій біля житлових будинків (Поточний ремонт
прибудинкових територій Північно-Західної частини міста
Хмельницького. Додаток 1).

Наступне питання порядку денного: розгляд титульного списку на
експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (Поточний
ремонт житлового фонду на умовах співфінансування (згідно
додатку).
Надав слово для виступу заступнику міського голови В.Новачку.

В.Новачок

Надав на розгляд присутніх титульний список на експлуатацію та
технічне обслуговування житлового фонду (Поточний ремонт
житлового фонду на умовах співфінансування (згідно додатку).
Відмітив, що в даному титульному списку 2 пункти, виконання робіт
на загальну суму 1,5 млн. грн.

Ю.Решетнік

Запропонував погодити титульний список на експлуатацію та технічне
обслуговування житлового фонду (Поточний ремонт житлового
фонду на умовах співфінансування (згідно додатку).
Поставив на голосування дану пропозицію.
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В обговоренні взяли участь: О.Кізляр, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький,
О.Василишин, Л.Головко, Я.Каюк, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

Погодити титульний список на експлуатацію та технічне
обслуговування житлового фонду (Поточний ремонт житлового
фонду на умовах співфінансування (згідно додатку).

Голова комісії з питань роботи житлово- Голова комісії з питань планування,
комунального господарства, приватизації та бюджету, фінансів та децентралізації
використання майна територіальної громади
міста

________________________Юрій РЕШЕТНІК

Секретар комісії

_____________________Катерина ЗАГАНЯЧ

_____________________Ярослав КАЮК

Секретар комісії

______________Олександр ВАСИЛИШИН
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