ПРОТОКОЛ № 7/8
спільного розширеного засідання постійних комісій з питань роботи житловокомунального господарства, приватизації та використання майна територіальної
громади міста та з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації
сесійна зала

04.01.2021
15.00

Всього членів комісії з питань роботи житлово-комунального господарства,
приватизації та використання майна територіальної громади міста – 7 чол.
Присутні: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М., Решетнік Ю.С.,
Шевчук А.В., Яницький О.К.
Всього членів комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації – 6
чол.
Присутні: Василишин О.П., Головко Л.Л., Каюк Я.Я., Пекарський В.А., Ярова А.В.
Відсутній: Лукашук Б.О.
Запрошені: заступник міського голови Новачок В.П.
В роботі комісії взяв участь секретар міської ради Діденко В.В.
Головують на засіданні: Решетнік Ю.С., Каюк Я.Я. – голови постійних комісій.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Про розгляд звернення заступника міського голови – директора департаменту
інфраструктури міста щодо затвердження титульних списків на 2021 рік:
1. Про затвердження титульного списку на поточний ремонт об’єктів благоустрою у 2021
році (поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду від прс. Миру, 74 до вул.
Свободи, 7А).
2. Про затвердження титульного списку на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у
2021 році (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста (суцільне улаштування
покриття).
3. Про затвердження титульного списку на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання автомобільних доріг в 2021 році (капітальний ремонт прв. Шевченка (І черга).
4. Про затвердження титульного списку на капітальний ремонт об’єктів благоустрою
(капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення) в 2021 році (капітальний ремонт
мереж зовнішнього освітлення вул. Гагаріна).
5. Про затвердження титульного списку на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання
автомобільних
доріг
в
2021
році
(капітальний
ремонт
вул. Cтарокостянтинівське шосе – улаштування велосипедних доріжок та велосмуг між
вул. Зарічанською та вул. Прибузькою в м. Хмельницькому).
6. Про затвердження титульного списку на поточний ремонт та утримання об’єктів
благоустрою в 2021 році (послуги з постачання та транспортування природного газу для
факелу «Вічний вогонь»).
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7. Про затвердження титульного списку на поточний ремонт та утримання об’єктів
благоустрою в 2021 році (капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження дерев на
вулицях міста).
8. Про затвердження титульного списку на будівництво об’єктів благоустрою в 2021 році
(нове будівництво парку «Молодіжний» по вул. Бандери в м. Хмельницькому).
9. Про затвердження титульного списку на виконання робіт з капітального ремонту
прибудинкових територій в 2021 році (вул. Прибузька, 6).
10. Про затвердження титульного списку на виконання робіт з капітального ремонту
прибудинкових територій в 2021 році (вул. Тернопільська, 28).
11. Про затвердження титульного списку на капітальний ремонт ліфтів в 2021 році.
12. Про затвердження титульного списку на експлуатацію та технічне обслуговування
житлового фонду в 2021 році (капітальний ремонт, укріплення стін будинків натяжними
та металевими зв'язками).
13. Про затвердження титульного списку на експлуатацію та технічне обслуговування
житлового фонду в 2021 році (поточний ремонт житлового фонду на умовах
співфінансування).
14. Про затвердження титульного списку на виконання робіт з поточного ремонту
прибудинкових територій біля житлових будинків в 2021 році (Бандери, 18/1).
15. Про затвердження титульного списку на виконання робіт з капітального ремонту
дитячих та спортивних майданчиків в 2021 році (вул. Перемоги, 8/1).
16. Про затвердження титульного списку на виконання робіт з поточного ремонту дитячих
та спортивних майданчиків (згідно додатку) в 2021 році.
17. Про затвердження титульного списку по цільовому фонду для об’єктів благоустрою в
2021 році (поточний ремонт об’єктів благоустрою (малих архітектурних форм) –
фарбування виходів підземного переходу на вул. Кам'янецькій, 21/1А).
Доповідає: заступник міського голови Новачок Василь Пилипович.
ІІ. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Новачок В.П.

Перше питання порядку денного: розгляд звернення заступника
міського голови – директора департаменту інфраструктури міста
щодо затвердження титульного списку на поточний ремонт об’єктів
благоустрою у 2021 році (поточний ремонт внутрішньоквартального
проїзду від прс. Миру, 74 до вул. Свободи, 7А).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.
Надав на розгляд присутніх титульний список на поточний ремонт
об’єктів
благоустрою
у
2021
році
(поточний
ремонт
внутрішньоквартального проїзду від прс. Миру, 74 до вул. Свободи,
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7А).
Відмітив, що в даному титульному списку 19 пунктів, виконання
робіт на загальну суму 4 млн. грн.
Кізляр О.О.

Запропонував рекомендувати департаменту інфраструктури міста при
уточненні титульних списків після розподілу вільних лишків бюджету
передбачити кошти для:
- проведення поточного ремонту прибудинкової території будинку
№ 82 по вул. Кам’янецькій,
- проведення поточного ремонту провулку Маяковського,
- проведення поточного ремонту прилеглої території до будинку
побуту по вул. Інститутській, 5.

Маєвська А.М.

Запропонувала рекомендувати департаменту інфраструктури міста
провести спочатку обстеження прибудинкової території будинку №
82 по вул. Кам’янецькій.

Решетнік Ю.С.

Поставив на голосування пропозиції: рекомендувати департаменту
інфраструктури міста при уточненні титульних списків після
розподілу вільних лишків бюджету передбачити кошти для:
- проведення поточного ремонту прибудинкової території будинку
№ 82 по вул. Кам’янецькій,
- проведення поточного ремонту провулку Маяковського,
- проведення поточного ремонту прилеглої території до будинку
побуту по вул. Інститутській, 5.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
Решетнік Ю.С.

Поставив на голосування пропозицію провести обстеження
прибудинкової території будинку № 82 по вул. Кам’янецькій.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на поточний ремонт
об’єктів
благоустрою
у
2021
році
(поточний
ремонт
внутрішньоквартального проїзду від прс. Миру, 74 до вул. Свободи,
7А).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

1. Погодити титульний список на поточний ремонт об’єктів
благоустрою у 2021 році (поточний ремонт внутрішньоквартального
проїзду від прс. Миру, 74 до вул. Свободи, 7А).
2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста провести
обстеження прибудинкової території будинку № 82 по вул.
Кам’янецькій.
3. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста при уточненні
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титульних списків після розподілу вільних лишків бюджету
передбачити кошти для:
- проведення поточного ремонту прибудинкової території будинку
№ 82 по вул. Кам’янецькій,
- проведення поточного ремонту провулку Маяковського,
- проведення поточного ремонту прилеглої території до будинку
побуту по вул. Інститутській, 5.
2. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Новачок В.П.

Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у 2021 році
(поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста (суцільне
улаштування покриття).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.
Надав на розгляд присутніх титульний список на поточний ремонт
вулично-дорожньої мережі у 2021 році (поточний ремонт вуличнодорожньої мережі міста (суцільне улаштування покриття).
В даному титульному списку 3 пункти та 5 додатків:
- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста (суцільне
улаштування покриття).
- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста.
- поточний ремонт вибоїн струменевим методом.
- поточний ремонт колодязів та решіток мереж зливової каналізації.
- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі масивів нової
індивідуальної забудови та садівничих товариств.
Виконання робіт здійснюватиметься на загальну суму 47273,558 млн.
грн.

Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на поточний ремонт
вулично-дорожньої мережі у 2021 році (поточний ремонт вуличнодорожньої мережі міста (суцільне улаштування покриття).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

3. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Погодити титульний список на поточний ремонт вулично-дорожньої
мережі у 2021 році (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі
міста (суцільне улаштування покриття).
Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних
доріг в 2021 році (капітальний ремонт прв. Шевченка (І черга).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.
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Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг в 2021 році
(капітальний ремонт прв. Шевченка (І черга).
Відмітив, що в даному титульному списку 38 пунктів, виконання
робіт здійснюватиметься на загальну суму 67287,021 тис. грн., в тому
числі на виготовлення, коригування та експертизу проектнокошторисної документації.

Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг в 2021 році
(капітальний ремонт прв. Шевченка (І черга).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

4. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Погодити титульний список на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання автомобільних доріг в 2021 році (капітальний ремонт прв.
Шевченка (І черга).
Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на капітальний ремонт об’єктів благоустрою (капітальний ремонт
мереж зовнішнього освітлення) в 2021 році (капітальний ремонт
мереж зовнішнього освітлення вул. Гагаріна).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на капітальний ремонт
об’єктів благоустрою (капітальний ремонт мереж зовнішнього
освітлення) в 2021 році (капітальний ремонт мереж зовнішнього
освітлення вул. Гагаріна).
Відмітив, що в даному титульному списку 8 пунктів, виконання робіт
заплановано на загальну суму 3 млн. грн.

Яницький О.К.

Запропонував облаштувати мережі зовнішнього освітлення дороги по
вул. Західно-Окружній (в напрямку с. Олешин) на відрізку від АЗС
«WOG» до мосту.

Решетніка Ю.С.

Поставив на голосування пропозицію: рекомендувати департаменту
інфраструктури міста при уточненні титульних списків після
розподілу вільних лишків бюджету передбачити кошти для
проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
дороги по вул. Західно-Окружній (в напрямку с. Олешин) на відрізку
від АЗС «WOG» до мосту.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
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Зимак-Закутня Н.О. Запропонувала рекомендувати КП «Міськсвітло» обстежити та при
необхідності відремонтувати зовнішнє освітлення під’їзних доріг до
медичних закладів усіх форм власності в місті.
Решетніка Ю.С.

Поставив на голосування пропозицію: рекомендувати КП
«Міськсвітло» обстежити та при необхідності відремонтувати
зовнішнє освітлення під’їзних доріг до медичних закладів усіх форм
власності в місті.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
Діденко В.В.

Запропонував рекомендувати департаменту інфраструктури міста
надати пропозиції щодо облаштування зовнішнього освітлення
дороги до садівничого товариства «Аліса» в мікрорайоні Книжківці та
самого СТ «Аліса».

Решетніка Ю.С.

Поставив на голосування пропозицію: рекомендувати департаменту
інфраструктури міста надати пропозиції щодо облаштування
зовнішнього освітлення дороги до садівничого товариства «Аліса» в
мікрорайоні Книжківці та самого СТ «Аліса».

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
Діденко В.В.

Запропонував рекомендувати департаменту інфраструктури міста при
уточненні титульних списків після розподілу вільних лишків бюджету
передбачити кошти для проведення капітального ремонту мереж
зовнішнього освітлення дороги вздовж парку по вул. Холодноярців.

Решетніка Ю.С.

Поставив на голосування пропозицію: рекомендувати департаменту
інфраструктури міста при уточненні титульних списків після
розподілу вільних лишків бюджету передбачити кошти для
проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
дороги вздовж парку по вул. Холодноярців.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на капітальний ремонт
об’єктів благоустрою (капітальний ремонт мереж зовнішнього
освітлення) в 2021 році (капітальний ремонт мереж зовнішнього
освітлення вул. Гагаріна).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

1. Погодити титульний список на капітальний ремонт об’єктів
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благоустрою (капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення) в
2021 році (капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул.
Гагаріна).
2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста при уточненні
титульних списків після розподілу вільних лишків бюджету
передбачити кошти для проведення капітального ремонту мереж
зовнішнього освітлення дороги по вул. Західно-Окружній (в напрямку
с. Олешин) на відрізку від АЗС «WOG» до мосту.
3. Рекомендувати КП «Міськсвітло» обстежити та при необхідності
відремонтувати зовнішнє освітлення під’їзних доріг до медичних
закладів усіх форм власності в місті.
4. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста при уточненні
титульних списків після розподілу вільних лишків бюджету
передбачити кошти для проведення капітального ремонту мереж
зовнішнього освітлення дороги вздовж парку по вул. Холодноярців.
5. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста надати
пропозиції щодо облаштування зовнішнього освітлення дороги до
садівничого товариства «Аліса» в мікрорайоні Книжківці та самого
СТ «Аліса».

5. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних
доріг в 2021 році (капітальний ремонт вул. Cтарокостянтинівське
шосе – улаштування велосипедних доріжок та велосмуг між
вул. Зарічанською та вул. Прибузькою в м. Хмельницькому).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг в 2021 році
(капітальний
ремонт
вул. Cтарокостянтинівське
шосе
–
улаштування
велосипедних
доріжок
та
велосмуг
між
вул. Зарічанською та вул. Прибузькою в м. Хмельницькому).
Відмітив, що в даному титульному списку 11 пунктів, виконання
робіт здійснюватиметься на загальну суму 7645,0 тис. грн.

Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг в 2021 році
(капітальний
ремонт
вул. Cтарокостянтинівське
шосе
–
улаштування
велосипедних
доріжок
та
велосмуг
між
вул. Зарічанською та вул. Прибузькою в м. Хмельницькому).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

Погодити титульний список на будівництво, реконструкцію, ремонт та
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утримання автомобільних доріг в 2021 році (капітальний ремонт
вул. Cтарокостянтинівське шосе – улаштування велосипедних
доріжок та велосмуг між вул. Зарічанською та вул. Прибузькою в м.
Хмельницькому).
6. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою в 2021 році
(послуги з постачання та транспортування природного газу для
факелу «Вічний вогонь»).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на поточний ремонт та
утримання об’єктів благоустрою в 2021 році (послуги з постачання
та транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь»).
В даному титульному списку 19 пунктів, виконання робіт
здійснюватиметься на загальну суму 8816,914 тис. грн.

Кізляр О.О.

Відмітив, що пам’ятник Богдану Хмельницькому, який знаходиться
на Привокзальній площі, потребує ремонту.
Запропонував рекомендувати департаменту інфраструктури міста
надати пропозиції щодо проведення реконструкції пам’ятника
Богдану Хмельницькому на Привокзальній площі міста.

Решетнік Ю.С.

Поставив на голосування пропозицію: рекомендувати департаменту
інфраструктури міста надати пропозиції щодо проведення
реконструкції пам’ятника Богдану Хмельницькому на Привокзальній
площі міста.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на поточний ремонт та
утримання об’єктів благоустрою в 2021 році (послуги з постачання та
транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь»).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

7. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

1. Погодити титульний список на поточний ремонт та утримання
об’єктів благоустрою в 2021 році (послуги з постачання та
транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь»).
2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста надати
пропозиції щодо проведення реконструкції пам’ятника Богдану
Хмельницькому на Привокзальній площі міста.
Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою в 2021 році
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(капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження дерев на
вулицях міста).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.
Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на поточний ремонт та
утримання об’єктів благоустрою в 2021 році (капітальний ремонт
зелених насаджень (омолодження дерев на вулицях міста).
Проінформував присутніх, що в даному титульному списку 8 пунктів,
виконання робіт здійснюватиметься на загальну суму 9522,064
тис.грн.

Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на поточний ремонт та
утримання об’єктів благоустрою в 2021 році (капітальний ремонт
зелених насаджень (омолодження дерев на вулицях міста).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

8. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Погодити титульний список на поточний ремонт та утримання
об’єктів благоустрою в 2021 році (капітальний ремонт зелених
насаджень (омолодження дерев на вулицях міста).
Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на будівництво об’єктів благоустрою в 2021 році (нове будівництво
парку «Молодіжний» по вул. Бандери в м. Хмельницькому).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на будівництво об’єктів
благоустрою в 2021 році (нове будівництво парку «Молодіжний» по
вул. Бандери в м. Хмельницькому).
Проінформував присутніх, що в даному титульному списку 3 пункти,
виконання робіт здійснюватиметься на загальну суму 5200,0 тис. грн.

Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на будівництво об’єктів
благоустрою в 2021 році (нове будівництво парку «Молодіжний» по
вул. Бандери в м. Хмельницькому).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

Погодити титульний список на будівництво об’єктів благоустрою в
2021 році (нове будівництво парку «Молодіжний» по вул. Бандери в
м. Хмельницькому).
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9. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на виконання робіт з капітального ремонту прибудинкових територій
в 2021 році (вул. Прибузька, 6).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на виконання робіт з
капітального ремонту прибудинкових територій в 2021 році (вул.
Прибузька, 6).
В даному титульному списку 11 пунктів, виконання робіт
здійснюватиметься на загальну суму 10658,9 тис. грн.

Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на виконання робіт з
капітального ремонту прибудинкових територій в 2021 році (вул.
Прибузька, 6).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:
10. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Погодити титульний список на виконання робіт з капітального
ремонту прибудинкових територій в 2021 році (вул. Прибузька, 6).
Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на виконання робіт з капітального ремонту прибудинкових територій
в 2021 році (вул. Тернопільська, 28).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на виконання робіт з
капітального ремонту прибудинкових територій в 2021 році (вул.
Тернопільська, 28).
Проінформував присутніх, що в даному титульному списку 3 пункти,
виконання робіт здійснюватиметься на загальну суму 3341,1 тис. грн.

Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на виконання робіт з
капітального ремонту прибудинкових територій в 2021 році (вул.
Тернопільська, 28).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

Погодити титульний список на виконання робіт з капітального
ремонту прибудинкових територій в 2021 році (вул. Тернопільська, 28).
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11. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на капітальний ремонт ліфтів в 2021 році.
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на капітальний ремонт
ліфтів в 2021 році.
В даному титульному списку два додатки. Згідно додатку № 1
проводитиметься експертна оцінка технічного стану ліфтів в 150
житлових будинках, в т.ч. позачерговий технічний огляд, на загальну
суму 870 тис. грн.
Згідно додатку № 2 здійснюватиметься капітальний ремонт ліфтів в
31 житловому будинку (всього: 93 під’їзди), в т. ч. кошторисна
документація, на загальну суму 4130,0 тис.грн.

Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на капітальний ремонт
ліфтів в 2021 році.
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:
12. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Погодити титульний список на капітальний ремонт ліфтів в 2021 році.
Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду в 2021
році (капітальний ремонт, укріплення стін будинків натяжними та
металевими зв'язками).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на експлуатацію та
технічне обслуговування житлового фонду в 2021 році (капітальний
ремонт, укріплення стін будинків натяжними та металевими
зв'язками).
В даному титульному списку 2 додатки, виконання робіт
здійснюватиметься на загальну суму 10345,24 тис. грн.

Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на експлуатацію та технічне
обслуговування житлового фонду в 2021 році (капітальний ремонт,
укріплення стін будинків натяжними та металевими зв'язками).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
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ВИРІШИЛИ:

13. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Погодити титульний список на експлуатацію та технічне
обслуговування житлового фонду в 2021 році (капітальний ремонт,
укріплення стін будинків натяжними та металевими зв'язками).
Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду в 2021
році
(поточний
ремонт
житлового
фонду
на
умовах
співфінансування).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на експлуатацію та
технічне обслуговування житлового фонду в 2021 році (поточний
ремонт житлового фонду на умовах співфінансування).
В даному титульному списку 2 додатки.
Згідно додатку № 1 виконуватиметься поточний ремонт житлового
фонду (всього: 28 пунктів) на умовах співфінансування на загальну
суму 2325,3 тис. грн.
Згідно додатку № 2 виконуватиметься встановлення пандусів в 24
житлових будинках на загальну суму 300 тис. грн.

Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на експлуатацію та технічне
обслуговування житлового фонду в 2021 році (поточний ремонт
житлового фонду на умовах співфінансування).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

14. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Погодити титульний список на експлуатацію та технічне
обслуговування житлового фонду в 2021 році (поточний ремонт
житлового фонду на умовах співфінансування).
Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на виконання робіт з поточного ремонту прибудинкових територій
біля житлових будинків в 2021 році (Бандери, 18/1).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на виконання робіт з
поточного ремонту прибудинкових територій біля житлових будинків
в 2021 році (Бандери, 18/1).
В даному титульному списку 106 пунктів, виконання робіт
здійснюватиметься на загальну суму 14100,0 тис. грн.

Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на виконання робіт з
поточного ремонту прибудинкових територій біля житлових будинків
в 2021 році (Бандери, 18/1).
Поставив на голосування дану пропозицію.
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В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

15. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Погодити титульний список на виконання робіт з поточного ремонту
прибудинкових територій біля житлових будинків в 2021 році
(Бандери, 18/1).
Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на виконання робіт з капітального ремонту дитячих та спортивних
майданчиків в 2021 році (вул. Перемоги, 8/1).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на виконання робіт з
капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків в 2021 році
(вул. Перемоги, 8/1).
В даному титульному списку 23 пункти, виконання робіт
здійснюватиметься на загальну суму 1948,0 тис. грн.

Заганяч К.В.

Зазначила, що по Зарічанській, 24 на спортивному майданчику
футбольні ворота в аварійному стані.
Запропонувала рекомендувати департаменту інфраструктури міста
обстежити та відремонтувати футбольні ворота на спортивному
майданчику по Зарічанській, 24.

Решетнік Ю.С.

Поставив на голосування пропозицію: рекомендувати департаменту
інфраструктури міста обстежити та відремонтувати футбольні ворота
на спортивному майданчику по Зарічанській, 24.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на виконання робіт з
капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків в 2021 році
(вул. Перемоги, 8/1).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

1. Погодити титульний список на виконання робіт з капітального
ремонту дитячих та спортивних майданчиків в 2021 році (вул.
Перемоги, 8/1).
2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста обстежити та
відремонтувати футбольні ворота на спортивному майданчику по
Зарічанській, 24.
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16. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
на виконання робіт з поточного ремонту дитячих та спортивних
майданчиків (згідно додатку) в 2021 році.
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список на виконання робіт з
поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків (згідно
додатку) в 2021 році.
В даному титульному списку виконання робіт здійснюватиметься на
загальну суму 550 тис. грн.

Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список на виконання робіт з
поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків (згідно
додатку) в 2021 році.
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:
17. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Погодити титульний список на виконання робіт з поточного ремонту
дитячих та спортивних майданчиків (згідно додатку) в 2021 році.
Наступне питання порядку денного: затвердження титульного списку
по цільовому фонду для об’єктів благоустрою в 2021 році (поточний
ремонт об’єктів благоустрою (малих архітектурних форм) –
фарбування виходів підземного переходу на вул. Кам'янецькій, 21/1А).
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Надав на розгляд присутніх титульний список по цільовому фонду
для об’єктів благоустрою в 2021 році (поточний ремонт об’єктів
благоустрою (малих архітектурних форм) – фарбування виходів
підземного переходу на вул. Кам'янецькій, 21/1А).
В даному титульному списку 3 пункти, виконання робіт
здійснюватиметься на загальну суму190,0 тис. грн.

Решетнік Ю.С.

Запропонував погодити титульний список по цільовому фонду для
об’єктів благоустрою в 2021 році (поточний ремонт об’єктів
благоустрою (малих архітектурних форм) – фарбування виходів
підземного переходу на вул. Кам'янецькій, 21/1А).
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Коваль В.П., Маєвська А.М.,
Решетнік Ю.С., Яницький О.К., Я.Я., Шевчук А.В., Каюк Я.Я., Василишин О.П., Головко
Л.Л., Пекарський В.А., Ярова А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
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ВИРІШИЛИ:

Погодити титульний список по цільовому фонду для об’єктів
благоустрою в 2021 році (поточний ремонт об’єктів благоустрою
(малих архітектурних форм) – фарбування виходів підземного
переходу на вул. Кам'янецькій, 21/1А).

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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