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ПРИСУТНI: члени KoMicii (за списком).
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порядок дЕI'Ё*ти

I. Il{odo змiн do каранmuнн.х захоdiв iз запобizання розповсюdлrcенню
zосmроi респiраmорноi хворобu, спрuчuненоi коронавiрусолt COVID-I9 на
mер umорii мiсmа Мuколаев а.

Щоповiдачi: ГУ,Щержпродспоживслryжби у МиколаiЪськiй областi, управлiння
з питань НС та ЦЗН ММР.

Головним управлiнням,Щержпродспоживслужби в МиколаТвсъкiй областi
з метою запобiгання та протидii поширення коронавiрусноi хвороби COVID-19
на виконання протокоJIу J\b 11 вiд 28.05 .2020 засiдання KoMicii ТЕБ та НС MicTa
проводяться обстеження ринкiв, об'ектiв торгiвлi, закладiв громадського
харчування тощо, щодо дотримання карантинних обмежень та виконання

рекомендацiй Головного державного санiтарного лiкаря Украiни.
За результатами встановлено, на територii м. Миколаева працюютъ 27

ринкiв та торгiвельних комплексiв. Щотижневими обстеженнями охопленi yci
ринки. За результатами обстежень встановлено на 4 ринках порушення вимог
Постанови Jф 34 Головного санiтарного лiкаря Украiни. Складено 4 приписи
щодо ycyHeHHrI порушень. З боку адмiнiстрацiй ринкiв з перiоду послаблення
карантину не проводиться дiевий контроль за дотриманням карантинних
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обмежень на ринках. основними порушеннrIми е допуск без масок вiдвiдувачiв,
не контролюеться кiлькiстъ вiдвiдувачiв на територii ринкiв.

Що ЩерЖпродспоЖивслужбИ надходятЬ скаргИ мешканцiв будинкiв на
неконтрольовану торгiвлю по суботам по вул. Колодязна.

Перевiрено 10 закладiв освiти щодо пiдготовцi до зно. Наданi
рекомендацii щодо дотриманнrI вимог Постанови J\ъ 24 вiд 2|.05.2020
головного санiтарного лiкаря Украiъи ппро затвердження Тимчасових
рекомендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв при проведеннi
зовнiшнього нез€UIежного оцiнювання та единого фахового вступного
випробуВаншI в перiоД карантину у зв'язку з поширенням *оро"u"iрусноi
хвороби (COVID-l9)).

обстежено 15 закладiв дошкiлъноi освiти. Порушень карантинних вимог
не встановлено.

KPiM ТОГО З 01 .06.2020 обстеженнями охоплено понад 4g8 об'ектiв.
ПорушеннrI виявленi на 207 об'сктах.

Пр" обСтеженняХ мiсцъ масового перебування людей виявлено, що в
парках встановленi розважальнi атракцiони для дiтей. Але рекомендацiй для
такогО виДУ дiяльноСтi не визЕачеНi. В парках вiдсутнi умови для проведення
якiсноi дезiнфекцii ycix поверхонь атракцiону, не можливо визначити кiлькiсть
дiтей, що можуть uеребувати одночасно та дотримуватися безпечноi вiдстанi.

якою
22.06.2020 року набрала чинностi Постанова КМу вiд 17.06.202о J\b 500,
введено наступнi обмеження:

на перiод дii карантину робота розпочинаетъся в центрах надання
адмiнiстративних послуг, органах соцiального

- На перiод дii карантину забороняеться:
захисту населеннr{ о 10 годинi;

- перебування в |ромадських будинках i спорудах, громадському транспортi без
вдягнутих засобiв iндивiдуалъного захисту, зокрема респiраторiв Ъбо .ui""n 

"*масок, що закривають Hic та РоТ, у тому числi виготовлених самостiйно;
здiйснення реryлярних та нереryлярних пасажирських перевезень

автомобiльним транспортом, зокрема пасажирсъких перевезенъ на мiсъких
автобусних маршрутах у режимi маршрутного iaKci, 

" 
.оЁ*rр"чному (трамвай,

тролейбус), у MicbKoMy в кiлькостi бiльше нiж кiлькiсть мiсць для сидiння, що
передбачена технiчною характеристикою транспортного засобу, визначена в
реестрацiйних документах на цей транспорr""й засiб. Перевiзник несе
вiдповiдальнiстъ за забезпеченнrI водiiъ .u.оъur" iндивiдуального захисту,
зокрема респiратОрамИ або захисними масками, та контроль використання
засобiв iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв uбо захисних масок
пасажирами пiд час перевезеЕня;
- вiлвiдування установ i закладiв соцiалъного захисry, в яких тимчасово або
постiйно проживають/перебувають громадяни похилого BiKy, ветерани вiйни i
працi, особи з iнвалiднiстю;
- закладам охорони здоров'я проведення планових заходiв з госпiталiзацiТ, KpiM:
плановот госпiталiзацii в регiонах, в яких заповненiсть лiжок у закладах
охорони здоров'я, визначених для госпiталiзацiт пацiентiв з пiдтвердженим
випадком CovID-19, становить менш як 50 вiдсоткiв;
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Органам мiсцевого самоврядування забезпечити :

на перiод дii карантиIIу з метою обмеженшI скупчення громадян в Tpaнc[opTi та
на шляхах прямуваннrI на роботу/з роботи застосуваннrI там, де це можливо,
гнучкого режиму робочого часу, який, зокрема, передбачае рiзний час початку i
закiнченrrя роботи для рiзних категорiй працiвникiв, дистанцiйну (надомну)

роботу;
Суб'ектам господарюваннrI на перiод дii карантиЕу внести (у p*i необхiдностi)
змiни до режимiв ix роботи з метою встановлення початку роботи о 9, 10 чи
бiльш пiзнiй годинi. Зокрема, встановити початок роботи о 10 або бiльш пiзнiй

провадять свою дiялънiсть у таких видахгодинi суб'ектам господарювання, якi
економiчноi дiяльностi :

оптова та роздрiбна торгiвля;

ремонт автотранспортних засобiв i мотоциклiв;
поштова та кур'ерська дiяльнiсть;
тимчасове розмiпryвання та органiзацiя харчування;
страхова дiяльнiсть;
ocBiTa;
наданнrI соцiальноi допомоги;
мистецтво, спорт, розваги та вiдпочинок.

Постановою головного санiтарного лiкаря УкраiЪи вiд 20.06.2020 J\Ъ 37
затверджено "Тимчасовi рекомендацii щодо органiзацii протиепiдемiчних
заходiв у деяких пiдприемствах, установах i органiзацiях молодiжноi сфери та
сфери нацiоншrьно-патрiотичного виховання на перiод карантину у зв'язку з
поширенням KopoHaBipycHoТ хвороби (COVID -I9)" l

Обговоривши iнформацiю з даного питання,

KOMICШ ВИРIШИЛА:
1. Встановити початок роботи:
- у виконавчих органах ММР з 8.30 години;
- в центрах наданнrI адмiнiстративних посJý/г о 10 годинi з 07.07.2020 року;
- в органах соцiального захисту населення о 10 годинi з 0|.07.2020 року.
2. Адмiнiстрацiям районiв ММР робочими групами з заJIученням фахiвцiв

'Щержпродсrrоживслужби 
та ЗМI забезпечити постiйний контроль, з

обов'язковими перевiрками об'ектiв торгiвлi на ринках, торговельних центрах,
майданчиках, роздрiбноi торгiвлi, промисловi магазини, заклади громадського
харчуваннrI, перукарень, салонiв краси, автовокзалiв щодо дотримання ними
вимог профiлактичних та протиепiдемiчних заходiв спрямованих на

гостроi респiраторноТ хвороби COVID-19 назапобiгання поширенЕю
пiдпорядкованiй територii. Iнформацiю щодо проведених заходiв розмiщувати
на власних сайтах та ЗмI.

TepMiH: на час дiТ карантину

З. Рекомендувати Головному управлiнню Нацiональноi полiцii в
миколаiвськiй областi :
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3.1. Спiльно з органами мiсцевого самоврядуваннrI у разi виrIвлення
порушень дотримання суб'ектами господарювання встановлених
протиепiдемiчних вимог, при здiйсненнi торгiвлi, своечасно застосовувати
заходи адмiнiстративного впливу вiдповiдно до чинного законодавства.

З.2. Продовжити вжиття заходiв по недопущенню неконтрольованоТ
(стихiйноi) торгiвлi на територii MicTa з застосуваннrIм заходiв
адмiнiстративного впливу вiдповiдно до чинного законодавства.

TepMiH: на час дiТ карантину

4. Рекомендувати Управлiнню патрульноi полiцii в Миколаiвськiй областi
забезпечити контроль за органiзацiею протиепiдемiчних заходiв при наданнi
посJIуг з перевезення пасажирiв.

TepMiH: на час дii карантину

5. Управлiнню транспортного комплексу, зв'язку та телекомунiкацiй ММР :

- посилити контроль за виконанням дезiнфекцiйних заходiв на кiнцевих
зупинках пiсля кожного здiйсненого рейсу;

- довести до керiвникiв КП "МиколаiЪпастранс", КП
О'МиколаТвелектротранс" та автоперевiзникiв iнформацiю щодо необхiдностi
проведення тестування методом IФА водiiв;

- iнформацiю щодо проведених заходiв розмiщувати на сайтi MicbKoT ради.
TepMiH: на час дii карантину 

"

6. Управлiнню з питань кулътури та охорони культурноi спадщини ММР
Керiвництву КП "Парки" та власникам атракцiонiв забезпечити проведення
дезiнфекцii ycix поверхонь атракцiонiв через кожнi 2 години, та проведення
заходiв з розрахунку одна особа на 5 кв. MeTpiB площi булiвлi або територii
(якщо захiд проводитъся на вiдкритому повiтрi), де проводиться захiд.
Органiзатор заходу вiдповiдальний за дотримання фiзичноi дистанцiТ мiж
учасниками не менше нiж 1,5 метра.

TepMiH: на час дiТ карантину

7. Заборонити роботу дитячих атракцiонiв "Лабiрiнт".
TepMiH: на час дii карантину

' 8. Рекомендувати суб'ектам господарюваннrI незапежно вiд форtrл
власностi, що ведуть свою госrrодарсъку дiяльнiсть на територii м. Миколаева
внести (у разi необхiдностi) змiни до режимiв ik роботи з метою встановленнrI
початку роботи о 9, 10 чи бiльш пiзнiй годинi. Зокрема, встановити початок

роботи о 10 або бiльш пiзнiй годинi суб'ектам господарювання, якi провадять
свою дiяльнiсть у таких видах економiчноi дiяльностi:

- оптова та роздрiбна торгiвля;
- ремонт автотранспортних засобiв i мотоциклiв;
- поштова та кур'ерська дiяльнiсть;
- тимtIасове розмiщування та органiзацiя харчування;
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- страхова дiяльнiсть;
- ocBiTa;
- наданнrI соцiа;rьноi допомоги;
- мистецтво, спорт, розваги та вiдпочинок.

TepMiH: на час дii карантину

9. Управлiнню охорони здоров'я ММР органiзувати на територii
м.Миколаева щоденне тестування методом IФА та ПЛР не менше'нiж 114 осiб
на добу та вжиття заходiв щодо належного забезпеченнrI закладiв/пiдприемств
охорони здоров'я IФА - тестами, iншими витратними матерiшlами.

TepMiH: на час дii карантину

10. Управлiнню з питань НС та ЦЗН ММР за допомогою FМ радiостанцiй
та вуличних ryчномовцiв, здiйснювати погодинне оповiщення про продовження
карантину та проведення карантинних заходiв' 

TepMiH: на час дii карантину

II. Про сmшн поilсеilсноi mа mехно?енноI безпекu баzаmоповерховuх
бу d uн Ki в mа бу d ltH Ki в пi d в алц ен oI п о в ерхо в о с mi.

Щоповiдачi: управлiння житлового господарства департаменту ЖКГ ММР,
ГУ ДСНС УкраiЪи у МиколаiЪськiй областi.

Кожного року в житловоIчry ceKTopi м. МиколаiЪ виникаютъ численнi
пожежi. Особливу небезпеку несуть у собi будинки пiдвищеноi поверховостi у
зв'язку з наявнiстю значного пожежного навантаження, ускладненням вжиття
оПеративних дiй пiд час гасiння пожеж на висотах i наявнiстю проблеми
евакуацii великоi кiлькостi людей iз помешкань, через що гасiння, майже
постiйно, мае затяжний характер. Обrрунтовану тривоry викJIикае стан систем
протипожежного захисту цих будинкiв, чим створюеться загроза безпецi
мешканцiв.

На територii MicTa розташовано 52 будинки пiдвищеноi uоверховостi
(Щентршrьний - 15, Iнryльський - 14, Корабельний - 11, Заводський - |2).У
комунulльнiй власностi територiальноi громади - 27 будинкiв, у кооперативах та
спiввласникiв багатоповерхових будинкiв (ТСББ) - 19, на балансi суб'ектiв
господарювання - б будинкiв. З них житлових - 47; адмiнiстративних - 3.

У 46 будiвлях, з яких 4З житлових, необхiдно провести монтаж
автоматичноi пожежноi сигна_пiзацii; привести у належний стан системи
димовид€шеннrI (пiдпору повiтря), блискавкозахисту, внутрiшнъого
пожежогасiння.

Вiдповiдно до <<Програми реформуваннrI та розвитку житлово-
комунЕuIьного господарства м. Миколаева на 2015-20|9 рр.> (рiшення MicbKoi

ради вiд 2З.0|.2015 j\b 45lЗ), якою з мiсцевого бюджету передбачено
15,5 млн грн (2015 р. - 3 млн грн, 2016 р. - 3 млн грн, 2017 р. - З млн грн, 2018

р. - 3 млн |рн, 20|9 р. - З,5 млн грн) на ремонт та реконструкцiю систем



пожежогасiння та димовiдведення. У ГУ ДСНС вiдсутня iнформацiя щодо
освосння бюджетних коштiв, видiлених на протипожежнi потреби.

З метою покращеннrI протипожежного стану булинкiв пiдвищеноi
поверховостi за фактами резонансних пожеж, якi виникли у 22-TloBepxoBoмy
житловому будинку ТОВ <Парк - Стоую> по просп. ГероiЪ Сталiнграда,2-Щу
м. Киевi, пiд час якоi пожежно-рятув€lлъними пiдроздiлами врятовано
15 людей, з них 5 дiтей, та проведено евакуацiю 60 осiб; у 18-поверховому
житловому будинку ТОВ ЖСЦ <<Парковий>> по просп. ТТТgз.Igнц4, З3-Б у
м.Одесi, пiд час якоi постражд€tли 3 особи, з них 2 ма_irолiтнi дитини, врятовано
9 громадян, з них 5 дiтей, та евакуйовано З5 осiб; i у 17-поверховому
житловому будинку ТОВ }G( <CepBic груп> по вул. Сергiя.Щанченка, З2 у м.
Киевi, внаслiдок якоi постражд€lли З особи, врятовано 4 громадян та
евакуйовано З4, вжито низку заходiв.

Прем'ер-мiнiстром Украiни видано доручення вiд 16.01 .20119

J\b 507б8l|l|-|8 <Про позаплановi перевiрки житлових будинкiв пiдвищеноi
ПОверховостi>> з метою встановленнrI належного контролю стану пожежноТ та
техногенноi безпеки у вiдповiдних будинках протягом 20119 року.

МиколаiЪською облдержадмiнiстрацiею прийнято розпорядженнrI
вiд |5.02.2019 Ns 39-р <Про проведення у 2019 роцi позапланових заходiв
державного Еагляду (контролю)
багатоквартирних житлових будинкiв

за додержанням управителями
пiдвищеноi поверховостi вимог

ЗаКОНОДаВсТВа у сферi техногенноТ та пожежноТ безпеки>> та iнiцiйовано
засiдання регiональноi KoMicii з питань ТЕБ i НС при МиколаiЪськiй
облдержадмiнiстрацii (протокол вiд 28.08.20|9 Jф S).

Запропонованi заходи взято на контроль вiдповiдалъними виконавцями
ГУ ДСНС. У свою черry перевiрено 46 житлових будинкiв пiдвищеноi
ПОВеРХОВОСТi. За резУльтатом заходiв у кожному будинку виявлено порушення.
ВСЬОГО До Виконання запропоновано 1260 заходiв, за якi до адмiнiстративноi
ВiДПОВiдальностi притягнуто 44 посадових осiб. Про необхiднiсть усунення
виявлених порушень спрямовано 11 iнформацiй на Миколаiъську Micbky Раду, а
також вс iM баланс оутримувачам (управителям) будинкiв.

НеЗВаЖаючи на комплекс вжитих заходiв на Bcix рiвнях, доводиться
КОНСТаТУВати, що жодна система протипожежного захисту так i не почaLпа

фУНКЦiОнУВuти) що ставить пiд сумнiви виконання cBoik посадових обов'язкiв
вiдповiдальними посадовцями.

Обговоривши дане питання,

KOMICШ ВИРIШIИЛА:
1. .Щепартаменту ЖКГ ММР:
1.1. у разi змiни управителя житлового

надавати до ГУ ДСНС таку iнформацiю:
будинку пiдвищеноi поверховостi

- вiдомостi щодо суб'екта господарювання (назва, код СДРПОУ), на
балансi якого перебувае будинок пiдвищеноi поверховостi;

- вiдомостi щодо суб'екта господарювання (назва, код СЩРПОУ), який
здiйснюе управлiння будинком пiдвищеноi поверховостi;
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- вiдомостi щодо суб'екта господарювання (назва, код СЛПОУ), який
зобов'язаний здiйснювати монтаж протипожежних систем у будинку
пiдвищеноi поверховостi;

працездатност1 систем та
пiдвищеноТ поверховостi.

пристроТв протипожежного захисту будинку

TepMiH: постiйно.

- вiдомостi щодо суб'скта господарювання (назва, код СЩРПОУ), на якого
поюIадено обов'язок здiйснювати роботи щодо контролю та пiдтримання

L2. Забезпечити передавання об'сктiв вiд попереднiх балансоутримувачiв
до нових балансоутримувачiв вiдповiдно до вимог п. 2.2 роздiлу II наказу
MiHicTepcTBa Житлово-комун€rльного господарства Украiни вiд 02.02.2009 }lb 13

<Про затвердження Правил управлiння будинком, спорудою, житловим
комплексом або комплексом будинкiв i споруд>.

TepMiH: постiйно.

1.3. Виготовити (вiдкориryвати) проектно-кошторисну документацiю на
вiдновлення систем протипожежного захисту (автоматична пожежна
сигналiзацiя, димовидаJIення, пiдпiр повiтря, внутрiшнiй протипожежний
водопровiд тощо) в будинках пiдвищеноI поверховостi, отримати позитивний
висновок держбудекспертизи та подати до облдержадмiнiстрацii з вiдповiдним
перелiком документiв для участi у конкурсному вiдборi проектiв, що
фiнансуються за рахунок коштiв Щержавного фонду регiона_гrьного розвитку (по
багатоквартирних будинках, якi е об'ектом права комунальноТ власностi).

TepMiH: у разi наявностi фiнансування

1.4. Забезпечити проведення роз'яснювальноТ роботи серед населення
щодо дотримання вимог техногенноi та пожежноi безпеки.

TepMiH: постiйно.

балансi яких перебуваютъ будинки
господарювання, якi виконують

2. Керiвникам житлових установ на
пiдвищеноi поверховостi та суб'ектiв
управлiння будинками.

технiчного обстеження протипожежних систем та дефектних вiдомостей по
кожному будинку
управителiв.

TepMiH: 20.07.2020;

2.2. Укласти угоди на технiчне обс.гryговування працезда-гних систем
пожежноi автоматики, димовидапецня та внутрiшнього протипожежного
водогону з органiзацiями, що мають лiцензiю на право проведеннrI цих робiт.

TepMiH: у разi наявностi фiнансуваннrl

2.|. Створити комiсiю та здiйснити перевiрки для складання aKTiB

пiдвищеноi поверховостi комунальноi власностi i
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2.З.Вжити заходiв щодо вiдновленнrl систем протипожежного захисту.
TepMiH: у разi H€uIBHocTi фiнансування

2.4. Забезпечити проведення роз'яснювальноi роботи серед населення
щодо дотримання вимог техногенноi та пожежноТ безпеки.

TepMiH: постiйно.

III. Про mжнiчнuй сmан буdiваль i споруd з лrасовш]у, перебуваннял, люdей
, .Щоповiдачi: управлiнrrя освiти ММР, управлiннrl охорони здоров'я ММР,

управлiння з питань культури та охорони кульryрноi спадщини ММР,
департамент працi, та соцiального захисту населеннrI ММР, управ.пiння у справах

фiзичноi культури i спорry ММР.

.Щепартаментi шрацi та соцiального захисту населення ММР
1. Вул. Спаськао 80

Вiдповiдно до Звiту про проведення технiчного обстеження вiд2З.10.2019
J\Ъ 8/В-З612 будiвля, допомiжнi споруди та захисна споруда цивiлъного захисту
вiдповiдае стану 4 - аварiйне.

На даний час вирiшуеться питаннrI щодо будiвництва на данiй територii
Мiського центру соцiально-психологiчноi реабiлiтацii дiтей та молодi з

функцiонrulьними обмеженIшми. З початком будiвництва будiвля та допомiжнi
споруди будуть демонтованi.' 2. Просп. Богоявленський, 10б

,Щепартаментом написано лист до управлiння комунЕtльного майна ММР
щодо передачi булiвлi до балансу КУ ММР Щентру реiнтеграцii бездомних
|ромадян дJuI користування Щентром з метою cTBopeHHrI н€lJIежних умов
перебування в осiнньо-зимовий перiод осiб без визначеного мiсця проживання,
покращеннrI та наданшI iM соцiальних посJý/г.

Будiвля не використовуеться за призЕаченнrIм, у зв'язку з вiдсутнiстю
коштiв на проведення капiта-пьного ремонту.

3. Вул. Бузника 18/1
Арендоване примiщеннrl департаментом працi та соцiального захисту

НаСеленНrI ММР. На даниЙ час примiщення не використовуеться за цiльовим
ПРИЗНаЧенняМ череЗ брак коштiв. Вирiшуеться питання про установку
електролiчилъника та пiдключення до електропостачання.
, 4. Вул. Кузнецькаr 83

Будiвля мiського територiального центру соцiального обслуговування
(надання соцiальних посJIуг) вiддiлення денного перебування в Заводському
районi.

Науково - дослiдницьким центром <<Будiвельних конструкцiй>>, проведено
обстежентrя технiчного стану будiвлi за адресою вул. Кузнецька, 83 на
можливiсть под€tльшоТ rr експrryатацii.

|7.04.2020 року отримано технiчний звiт |-ТЗ-280220 яким
рекомендовано негайно звернутися до сертифiкацiйних спецiалiстiв для



9

проведення спецiЕLльного обстеження з метою прийrrяття рiшення про
капiтальний ремонт або реконструкцiю.

Проведенrrя капiтального ремонту будiвлi за адресою вул. Кузнецъка, 8З,
в т.ч. rrроектно-вишукувальнi роботи та експертизу плануеться вкJIючити до
проекту Програми економiчного i соцiа_гrъного розвитку м. Миколасва на 202I
piK.

Управлiння з питань культури
та охорони культурноi спадщини ММР

Будiвля Кульбакiнського БК розташовацого по вул. Райдужна, 38
Потребуе проведення технiчноi експертизи з под€tльшим внесенням

пропозицiй щодо видiлення додаткових коштiв мiського бюджету на проведен-
шI протиаварiйних та будiвельно-монтажних робiт.

,.Щитяча школа мистецтв ЛЬ 2 проспект Богоявленський1332
В результатi проведеного технiчного вiзуально-iнструмент€lJlъного

обстеження виявлено, що технiчний стан несучих конструкцiй першого
блоку будiвлi не придатний до нормапьноi експлуатацii

Заплановано виготовлення проектно-кошторисноТ документацiТ на
проведення комплексу будiвелъних робiт та створення культурно-досугового
центру для дiтей та дорослих в мкр. Намив за адресою: вул. Озерна, 4З.

Пам'ятка архiтектури нацiонального значення <Офiцерське зiбран-
ня>> за адресою м. МиколаiЪ вул. Артилерiйська, 7.

В 2011 роцi виготовлений проект реставрацii (сучасного пристосування)
пам'ятки пiд Мiський палац культури та мистецтв. Через вiдсутнiсть позити-
вного експертного звiту фiлii ЩI <Укрдержбудекс[ертиза>, не був своечасно
реалiзованиЙ i зараз потребуе кориryваннrI та нових узгоджень вiдповiдно до

на виконання

на виконання
I_{ентралiзованоi

5,11 ЩентральноТ

Закону Украiни <Про охорону кульryрноi спадщини>.
Виставкова зала за адресою: вул. Нiкольськаr 54.
Виготовлено проектно-кошторисну документацiю

капiтального ремонту.
Виготовлено проектно-кошторисну документацiю

капiтального ремонту у бiблiотеках-фiлiях JфJф 6,||,2|
бiблiотечноi системи для дорослих та бiблiотеках-фiлiях }IbNs
MicbKoi бiблiотеки для дiтей iM. Ш. Кобера i В. Хоменка.

Виготовлено проектно-кошторисну документацiю на реконструкцiю
Великокоренисъкого будинку культури за адресою: вул. МиколаiЪських
Десантникiв,4, реставрацiю будiвлi-пам'ятки архiтектури мiсцевого значення по
ВУЛ. Спаськiй, 44 та реставрацiю будiвлi-пам'ятки архiтектури мiсцевого
значеннJI по вул. IIIевченка, 58 (МиколаiЪський мiський палац культури та
урочистих подiй), виготовлено ескiзний проект реконструкцiТ Щитячоi школи
мистецтв JФl (добудова концертноi зали) за адресою: вул. Сергiя Щвстка, 17,
виготовлено проект на реконструкцiю електрокабельноi мережi на територii БУ
ММР KIK (Д4 Казка> по вул. Щекабристiв,38-а, реконструкцiю нежитлового
примiщення по пров. Прорiзному, 2112 пiд дитячу музичну шкоJIу Jф6,

реставрацiю будiвлi - пам'ятки icTopii мiсцевого значення Д4Ш J\Гs1 по вул.
Адмiралъськiй, 9-11 i проект на реставрацiю пам'ятки архiтектури мiсцевого
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значення <<Водонапiрна башта>> по вул. Рюмiна, 9. Iз-за вiдсутностi
фiнансуваннrl роботи на вище зазначених об'ектах не розпочато.

Розпочато капiтальний ремонт в ,Щитячiй музичнiй школi J\Гч5, рекон-
струкцiю нежитлових примiщень по вул. Спаськiй, 23l| пiд дитячу художню
школу, реставрацiю пам'ятки icTopii мiсцевого значення - дитячоi музичноi
школи }lЪ8, але за браком коштiв на вище зазначених об'ектах роботи призупи-
нено.

Управлiння у справах фiзичноi культури i спорry ММР
За результатами проведених технiчних обстежень будiвель та споруд на

об'ектах господарювання учбових закладiв пiд час планових та позачергових
обстежень та оглядiв стану будiвелъ встановлено iх вiдповiднiстъ Щержавним
будiвельним нормам у сферi подiбних об'ектiв та можливiсть надiйноi та
безпечноi експлуатацii.

Управлiння охорони здоровjя ММР
КНП ММР <<MicbKa лiкарня ЛЬ 1> вул. 2 Екiпажна, 4:

Будiвля полiклiнiки лiкарнi.
Е,ксплуатацiя елементiв споруди можJIиво лише при yмoBi проведення ik

комплексного капiтального ремонту. Капiтальний ремонт може бути виконаний
лиШе при yмoBi повного вiдселення (припинення функцiонування полiклiнiки)
на час його проведення. На теперiшнiй час будiвля законсервована.

Середньозважений фiзичний знос конструкцiй будiвлi становитъ 46,4Yо,

ЩО ДОЗВоляе оцiнити технiчниЙ стан будiвлi як непридатний до нормальноi
еКСПлУаТацii (III категорiя), необхiдно виконати капiталъний ремонт. З березня
2020 року будiвля за призначеннrIм не використовуетъся.

Потребують капiтальних peMoHTiB, дахи будiвлi полiклiнiки та
ГqСПОДаРЧОГО КОРПУСУ КНП ММР <MicbKa лiкарня швидкоТ медичноi
допомоги), ендокринологiчного вiддiлення КНП ММР <<MicbKa лiкарня J\Ъ 1)>,

сiмейна амбулаторiя }ф 1 КНП ММР <Центр первинноТ медико-санiтарноi
допомоги J\Гs l>.

Управлiння освiти ММР
Управлiнням капiтального будiвництва ММР

капiтального ремонту 8 об'ектiв;
проводяться роботи з

На 3 об'ектах проводяться роботи за програмою "Теплый дом";
На б об'ектах проводяться роботи з технiчного обстеження будiвелъних

конструкцiй;
Будiвля ДНЗ J\Гч б7 за адресою: пр-т М"ру, 7l| - пiдлягае знесенню.
Обговоривши дане питання,

, коМIСIя ВИРIШИIIА:
1. Управлiнню освiти ММР,

управлiнню з питань культури та
управлiнню охорони здоров'я ММР,
охорони кульryрноi спадщини ММР,
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департаменту працi, та соцiального захисту HaceJIeHHrI ММР вжити дiевих
заходiв щодо закiнчення поточних peMoHTiB пiдпорядкованих об'ектiв,
фiнансуваннrl яких здiйснюеться у поточному роцi.

TepMiH: протягом 2020 року

2..Щепартаменту енергетики, енергозбереження та запровадження
iнновацiйних технологiй, управлiнню капiт€tльного будiвництва ММР:

- вжити дiевих заходiв щодо закiнчення капiтшtьних peMoHTiB об'ектiв
комунЕtльноТ власностi, фiнансуваннrl яких здiйснюеться у поточному роцi;

- передбачklти у кошторисzlх на наступнi роки кошти дJuI проведеннrI
необхiдних капiтальних peMoHTiB об'ектiв комунЕtльноi власностi.

TepMiH: протягом 2020 року

3. Управлiнню з питань культури та охорони культурноi спадщини ММР
пiдготувати листа до голiв фракцiй з питання. фiнансування заходiв з
капiталъного ремонту пiдвiдомчих об'ектiв, та реставрацiI пам'яток архiтектури.

TepMiH: 20.07.2020.

, IV. Конmроль за своечасншм ваконанн.я.м прайняmшс колпiсiею рiшень
з(ulалцаю за собою.

Вiдповiдалъний секретар KoMiciT Сергiй БОНДАРЬ


