
ПОСТІЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА, 
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

34400 Л.Вараш, майдан Незалежності, 1 
у ww.kuznetsovsk-rada.gov.ua

Члени комісій:
Конопелько К. В. 
Будь К. М. 
Денега С. В. 
Шарапов С. В. 
Присутні: 
Пшеюк В. Л.

Шумра І. В. 
Савченко 1.1. 
Мушик С. В. 
Семенюк І. С. 
Устіч О. А. 
Мензул О. П.

ПРОТОКОЛ №41
від 21 вересня 2017 р.

-  голова постіинзі комісії
-  секретар постійної комісії
-  член постійної комісії
-  член постійної комісії

-  директор департаменту житлово-комунального господарства, 
енергетики та < нергоефективності Рівненської ОДА

-  секретар Вараської міської ради
-  начальник відділу майна комунальної власності міста
-  директор КП <Житлокомунсервіс» КМР
-  директор КМІСП
-  т.в.о. головного інженера КМКП
-  депутат Варас ької міської ради

ПОРЯДОК ДЕННИИ:

1. Обстеження ж/б щодо підготовки до ОЗП.
2. Різне.

Вирішили: Затвердити порядок денний.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0 «утримались» - 0.

1. Обстеження ж/б щодо підготов? и до ОЗП.
Слухали: Здійнено огляд ж/б:
№ 27 мкр-ну Вараш. виявлено біля будинку невиконані роботи по заміні зовнішніх мереж 
по теплопостачанню;
№ 21 мкр-ну Вараш. виявлено пошкодження покриїтя міжквартальної дороги;
№ 45А мкр-ну Вараш. виявлено протікання каналізаційних мереж, наявність води в 
підвалі;
№ 16 мкр-ну Перемоги;
№ 9/1 мкр-ну Будівельників, в підвалі виявлено зовнішні мережі теплопостачання. 
Вирішили: Доручити:

Семенюку І. С. забезпечити виконання робіт по заміні зовнішніх інженерних мереж 
‘біля ж/б № 27 мкр-ну Вараш. Згідно ч. 11 ст. 47 ЗУ «Про місцеве самоврядування» надати 
інформацію про результати розгляду і вжиті заходи шляхом направлення відповіді до 
секретаріату ради протягом 10 дн в.

Сергійчуку Ю. В. забезпечити відновлення стану міжквартальної дороги шляхом 
виконання робіт з бетонування 5іля ж^б № 21 мкр-ну Вараш. Забезпечити відновлення 
стану благоустрою території післт виконання робіт по заміні зовнішніх інженерних мереж
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біля ж/б № 27 мкр-ну Вараш. Згцно ч. 11 ст. 47 ЗУ «Про місцеве самоврядування» надати 
інформацію про результати розгтяду і вжиті заходи шляхом направлення відповіді до 
секретаріату ради протягом 10 днів.

Мушику С. В. забезпечити усунення протікання каналізаційних мереж в ж/б № 45А 
мкр-ну Вараш. Згідно ч. 11 ст. 47 ЗУ «Про місцеве самоврядування» надати інформацію 
про результати розгляду і вжиті за ходи шляхом направлення відповіді до секретаріату ради 
протягом 10 днів.

Семенюку І. С. підготувати та надати письмові обгрунтування щодо необхідності 
розробки проекту вартістю 430000грн для винесення зовнішніх інженерних мереж з 
підвалу ж/б № 9/1 мкр-ну Б>дівельників. Згідно ч. 11 ст. 47 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування» надати інформацію про результати розгляду і вжиті заходи шляхом 
направлення відповіді до секретаріату ради протягом 10 днів.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0 «утримались» - 0.

Секретар ПДК КМЖПІтаЕ

Голова ПДК КМЖПІтаЕ К. В. Конопелько

К.М . Будь
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