
 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                      чотирнадцята сесія  
   сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ  

 
16  серпня  2016 року                 м. Деражня                                     № 5 
 
 
  Про капітальний ремонт покрівель і фасадів багатоквартирних  
житлових будинків, що перебувають на балансі комунального 
підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» 
 
   Керуючись Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
відповідно до Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності», 
розглянувши клопотання комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК 
№ 1» за вхід. № 316 від 4 серпня 2016 р., враховуючи пропозиції постійних 
комісій міської ради,  міська рада 
 
 
В И Р І Ш И Л А : 
 
 

1.  Провести капітальний ремонт покрівель і фасадів багатоквартирних  
житлових будинків, що  перебувають на балансі комунального 
підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» згідно додатку. 
2. Визначити  замовником по проведенню капітального ремонту 
покрівель і фасадів комунальне підприємство «Деражнянська ЖЕК №1». 
3. КП «Деражнянська ЖЕК №1» забезпечити проведення капітального 
ремонту у встановленому законодавством порядку. 
4. Контроль за  виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 
Сидорук В.А. та постійну комісію міської ради з питань житлово-
комунального господарства та комунальної власності  (голова комісії 
Сулін І.А.) 

 
 
 
     Міський голова       А.М.Ковпак 
 
 



 
 
                                                                        Додаток  
                     до рішення міської ради від 16 серпня 2016 р  № 5 

 
 

П Е Р Е Л І К 
багатоквартирних житлових будинків, що перебувають на балансі комунального 
підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1», покрівлі та фасади яких потребують 
капітального ремонту 
 
№п/п Назва об’єкта і його адреса 
1 Капітальний ремонт покрівлі і фасаду 60-ти  квартирного житлового будинку 

по вул. В. Соломчука, 6 в м. Деражня Хмельницької області 
2 Капітальний ремонт покрівлі і фасаду 117-ти квартирного житлового будинку 

по вул. В. Соломчука, 4 в м. Деражня Хмельницької області 
3 Капітальний ремонт покрівлі 90 квартирного житлового будинку по вул.  

І. Зубкова, 11 в м. Деражня Хмельницької області 
4 Капітальний ремонт покрівлі 90 квартирного житлового будинку по вул. 

 І. Зубкова, 13 в м. Деражня Хмельницької області 
5 Капітальний ремонт покрівлі 16 – ти квартирного житлового будинку по вул. 

Проскурівська,40 в м. Деражня Хмельницької області 
  
 
 
 
 
 
 

Секретар міської ради      В. А. Сидорук 


