
Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення
від    14    лютого   2014 р.                          № 56

м. Знам`янка

Про організацію виконання робіт 
по капітальному ремонту  
та реконструкції житлового фонду 
міста в 2014 році 

З метою організації виконання робіт по капітальному ремонту житлового фонду 
міста протягом 2014 року, цільового використання бюджетних коштів, керуючись ст. 30 
Закону України “Про місцеве самоврядуванню в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Визначити орієнтовний перелік об’єктів житлово-комунального господарства міста 
Знам’янка, на яких протягом 2014 року будуть проводитись роботи по капітальному 
ремонту житлового фонду міста, загальною вартістю 508966,00 грн.:

 виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти по капітальному 
ремонту на суму 15000,00 грн.;

 капітальний ремонт ліфтів житлових будинків №28 по вул. Матросова (п. 4), 
№91 по вул. Фрунзе (п.1,2), №122 по вул. Фрунзе (п.1,4,5), №34 по 
вул.Луначарського (п.3)  на суму 80000,00 грн.;

 частковий капітальний ремонт покрівель із рулонних матеріалів житлових 
будинків по вул.Глібка,28; вул.Луначарського, 34; вул.Привокзальній,6; 
вул.Мусоргського,1; вул. Глібка,2; вул.Маяковського,38  на суму 200000,00 
грн.;

 капітальний ремонт димоходів житлових будинків №32 по вул. Київській, №2 
по вул. Глібка, №3 по вул. Привокзальній, №104 по вул. Калініна, №29 по вул. 
Матросова, №29 по вул. Мусоргського, №18 по вул. Жовтневій, №1 по вул. 
Привокзальній на суму 158966,00 грн.;

 капітальний ремонт житлових будинків переможців конкурсу на «Кращий 
житловий будинок» - 55000,00 грн. 

2. Затвердити перелік житлових будинків міста Знам’янка, на яких протягом 2014  року
будуть проводитись роботи по заміні зовнішніх газопроводів, загальною вартістю 
127634,00 грн.:

 реконструкція системи газопостачання 2-х поверхового житлового будинку по 
вул.  Фрунзе, 75 на суму 17008,00 грн.;

 реконструкція системи газопостачання 4-х поверхового житлового будинку по 
вул.  Фрунзе, 81 на суму 24592,00 грн.;

 реконструкція системи газопостачання 4-х поверхового житлового будинку по 
вул.  Фрунзе, 85 на суму 24374,00 грн.;



 реконструкція системи газопостачання 4-х поверхового житлового будинку по 
вул.  Фрунзе, 87 на суму 25936,00 грн.;

 реконструкція системи газопостачання 4-х поверхового житлового будинку по 
вул.  Чайковського, 30  на суму 18632,00 грн.;

 реконструкція системи газопостачання 5-ти поверхового житлового будинку 
по вул.  Глібка, 2 на суму 17092,00 грн. 

      3. Передбачити видатки на капітальний ремонт об’єктів ОСББ міста Знам’янка, у сумі 
          134000,00 грн.

4. Надати дозвіл управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального  
господарства Знам’янської міської ради (нач. Лаптєва Л.О.) на укладання договорів 
на будівельно-монтажні роботи, послуги авторського та технічного нагляду по 
об’єктах з реконструкції систем  газопостачання.       

5. Визначити виконавцем робіт по капітальному ремонту житлового фонду міста на 
2014 рік:

 по виготовленню проектно-кошторисної документації  – ТОВ «КАМАС»;
 по капітальному ремонту ліфтів житлових будинків – ПП «Олександріяліфт»;
 по капітальному ремонту житлового фонду – комунальне підприємство 

«Знам’янська ЖЕК №1»;
 по реконструкції систем газопостачання  –  Знам’янське управління по 

експлуатації газового господарства.
6. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

тримати на контролі погашення кредиторської заборгованості: 
 по капітальному ремонту житлового фонду міста в сумі 210591,95 грн.;
 по реконструкції систем газопостачання житлових будинків в сумі 68690,58 

грн.
7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  
     питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А.

   Міський голова І.Крижановський


