
Додаток  

до рішення виконкому  

міської ради  

від 23.07.2015 № 179  
 

Пирятинська міська рада                                                                   

А К Т 

обстеження житлового фонду, що перебуває в комунальній власності м.Пирятин 

 

 

23.07.2015                 м.Пирятин 

 

Підстава: розпорядження міського голови від 19.06.2015 № 49 

  

                  

КОМІСІЯ у складі: 

 

Варава М.В.  заступник міського голови з питань діяльності  

виконкому міської ради 

Порва О.В.  начальника відділу будівництва, архітектури та ЖКГ  

виконкому міської ради 

Мінькін В.В.  координатор громадської організації „Громадський 

Майдан Полтавщини“ 

Максименко М.Д.      інженер житлового фонду КП „Каштан“ 

 

з 26.06.2015 по 22.07.2015 з виходом на місце провела обстеження щодо технічного стану комунального житлового 

фонду м.Пирятин. 

 

 

 

http://www.docufreezer.com/order


 

 Комісія встановила: 

Мікрорайон вул. Полтавська 
 

№ 

з/п 

Адреса Перелік ремонтних робіт Вартість робіт 

1 2 3 4 

1. 
 
 
 

вул. Полтавська, 2 
 
 

Ремонт м’якої покрівлі, 

влаштування металевої драбини на даху будинку, 

утеплення технічного поверху, 

герметизація швів, 

фарбування газової труби, 

ремонт вікон на техповерсі, 

утеплення труб теплопостачання, 

ремонт електрощитової, 

 заміна масла в насосі, 

ремонт під’їзду, 

освітлення під’їзду, 

відмостка, надвіра урна 

 

16,000 тис.грн 

0,600 тис.грн 

 

 

 

 

0,340 тис.грн. 

0,400 тис.грн 

0,250 тис.грн 
 

2,500 тис.грн 

 

0,110 тис.грн. 

 вул. Полтавська, 3  Ремонт каналізаційних випусків, 

заміна стояків на водовідведення,  

косметичний ремонт під’їзду 

Співфінансування з мешканцями 

0,320 тис.грн 

2. 
 
 
 

вул. Полтавська, 3 А Ремонт системи водовідведення в підвальному 

приміщені, 

ремонт каналізаційних колодязів, 

фарбування газової труби  

частковий ремонт цоколя (штукатурні роботи) 
 

0,980 тис.грн 

 

 

 

0,340 тис.грн 



3. вул. Полтавська, 5 Ремонт під’їздів, електрощитових,  

ремонт системи опалення в квартирах № 34, 41, 40, 

фарбування газової труби, 

прибирання підвального приміщення 

 

3,600тис.грн. 

 

співфінансування з мешканцями 

0,500 тис.грн 

4. 
 

вул. Полтавська, 6 Герметизація швів під’їзд № 2, 

заміна дверей в під’їздах № 2, 3, 

ремонт під’їздів, 

ремонт електропостачання по будинку, 

скління вікон в 1-му під’їзді, 

ремонт козирків в 1,2,5 під’їздах, 
 

0,240 тис.грн 

8,000 тис.грн 

1,600 тис.грн 

 

0,600 тис.грн 

 

0,150 тис.грн 

5. вул. Полтавська, 7 Ремонт першого під’їзду, 

фарбування газової труби, 

ремонт вікон на сходовій клітці       2-го під’їзду 

 

1,800 тис.грн 

 

0,500 тис.грн 

0,180 тис.грн 

 

6. вул. Полтавська, 10 Ремонт під’їздів, 

ремонт системи опалення 2 під’їзду, 

ремонт відмостки, 

фарбування газової труби, 

ремонт електропостачання 

 

4,00 тис.грн 

3,20 тис.грн 

 

 

40,00 тис.грн 

0.50 тис.грн 

 

7. вул. Червоноармійська, 

155А 

Ремонт козирків, 

ремонт покрівлі першого під’їзду, 

фарбування газової труби, профілактика 

електрощитових, ремонт під’їзду № 2, 4, 

улаштування відмостки, 

асфальтування проїзду біля будинку площа  

200 кв.м 

0,240 тис.грн 

0,800 тис.грн 

0,500 тис.грн 

 

3,20 тис.грн 

 

20,000 тис.грн 

 



Влаштування на техповерсі сітки  на вікнах, 

фарбування газової труби, ремонт вентиляції з 

підвального приміщення 

60,000 тис.грн 

 

0,320 тис.грн 

0,340 тис.грн 

 

8. вул. Червоноармійська, 161 Ремонт цоколя, 

влаштування відмостки, 

фарбування газової труби, 

ремонт стін (керамічна плитка) 

 

1,600 тис.грн 

20,000 тис.грн 

0,180 тис.грн 

 

 

 

9 вул. Червоноармійська, 160, 

162 

Реконструкція існуючої системи газопостачання  25,000 тис.грн 

 

Мікрорайон вул. Червоноармійська 

 

№ 

з/п 

адреса Перелік ремонтних робіт Вартість робіт 

1 2 3 4 

1. 
 

вул. Червоноармійська, 44 

А 
 

Ремонт першого, четвертого під’їзду, 

профілактика електрощитових, 

ремонт відмостки, 

асфальтування заїзду до будинку 330 кв.м, 

фарбування дверей, 2,4 під’їзд 

  

3,400 тис.грн 

 

 

16,000 тис.грн 

 

90,00 тис.грн 

 

0,660 тис.грн 

2. вул.Червоноармійська, 66 А Ремонт сходових поручнів 1 під’їзд,фарбування 

дверей 1, 

ремонт електрощита 4 під’їзд,  

ремонт дерев’яних дверей 3, 4 під’їзд, 

ремонт м’якої покрівлі 1 під’їзд, 

0,130 тис.грн 

0,340 тис.грн 

0,440 тис.грн 

 

8,000 тис.грн 

 



 1,600 тис.грн 

3. вул. Червоноармійська, 66 Ремонт цоколя, 

ремонт козирків, 

ремонт каналізації в 1 під’їзді 

 

4,300 тис.грн 

0,620 тис.грн 

 

1,260 тис.грн 

4. вул. Червоноармійська, 64 Ремонт цоколя,  

відмостки, 

покрівлі,  

улаштування системи водовідведення, скління вікон 

в під’їзді 

 

0,640 тис.грн 

5,000 тис.грн 

0,800 тис.грн 

6,300 тис.грн 

 

0,340 тис.грн 

5. вул. Червоноармійська, 80 Ремонт козирків,  

азбестоцементної покрівлі, 

фарбування газової труби, 

 

0,420 тис.грн 

0,900 тис.грн 

0,170 тис.грн 

6. вул.Червоноармійська, 66 Б Ремонт під’їздів № 4,5, 

ремонт покрівлі на 4 під’їзді, 

влаштування відмостки, 

 

3,800 тис.грн 

0,420 тис.грн 

10,000 тис.грн 

 

7. пл. Червоноармійська, 50 Фарбування газової труби 

 

0,340 тис.грн 

8. пл. Червоноармійська, 52 Ремонт відмостки, 

фарбування газової труби, ремонт азбестоцементної 

труби 

 

9,00 тис.грн 

0,190 тис.грн 

0,800 тис.грн 

9. пл. Червоноармійська, 54 Ремонт під’їздів, 

 фарбування газової труби,  

ремонт відмостки 

 

1,400 тис.грн 

0,500 тис.грн 

5,200 тис.грн 



10. вул. Червоноармійська, 33 

А 

Ремонт під’їздів, 

 ремонт відмостки,  

входів в під’їзд,  

 

0,800 тис.грн 

5,000 тис.грн 

0,510 тис.грн 

11. вул. Червоноармійська, 33 Б Каналізації в під’їзді 

 

 

12. вул. Червоноармійська, 4 А Ремонт під’їздів, 5,6, 7, 8, фарбування газової труби, 

профілактика електрощитових, улаштування 

відмостки,  

ремонт входу в під’їзди № 5, 6, ремонт 

каналізаційної мережі в шостому під’їзді, 

ремонт козирків, 

покрівлі, 

герметизація швів 

 

7,600 тис.грн 

0,400 тис.грн 

 

 

16,000 тис.грн 

2,400 тис.грн 

Аварійно-відновлювальні 

0,580 тис.грн 

 

Капітальний ремонт 

13. вул. Червоноармійська, 4 Б Часткова герметизація швів, 

ремонт м’якої покрівлі 

 

1,200 тис.грн 

3,600 тис.грн 

14. вул. Абаканська, 94 Ремонт азбестоцементної покрівлі, улаштування 

відмостки 

 

8,400 тис.грн 

10,000 тис.грн 

15 вул. Абаканська, 96 Ремонт азбестоцементної покрівлі, 

ремонт під’їзду,  

улаштування відмостки 

 

0,450 тис.грн 

0,260 тис.грн 

2,500 тис.грн 

16. вул. Абаканська, 102 А Асфальтування заїзду 2,500 тис.грн 

 

 

 



 

Мікрорайони вул. Леніна, вул. Замок 
 

№ 

з/п 

адреса Перелік ремонтних робіт Вартість робіт 

1 2 3 4 

1. 
 
 

вул. Леніна, 45 Ремонт м’якої покрівлі Аварійно-відновлювальні 

2. вул. Леніна, 47 Улаштування відмостки, 

капітальний ремонт № 1,2,3 під’їздів,  

профілактика електрощитових в під’їздах,  

ремонт козирків над під’їздами,  

ремонт входу в підвал  

2,000 тис.грн 

5,000 тис.грн 

0,560 тис.грн 

 

1,460 тис.грн 

0,840 тис.грн 

3. вул. Леніна, 16 Фарбування газової труби 

 

0,170 тис.грн 

4. вул. Леніна, 14 Ремонт першого та другого під’їздів,  

ремонт м’якої покрівлі, 

профілактика щитових в під’їздах, 

ремонт сходів в першому та четвертому під’їздах 

 

3,400 тис.грн 

0,840 тис.грн 

 

0,310 тис.грн 

5. вул. Пролетарська, 2 Ремонт козирка в першому під’їзді, 

ремонт будинку (тріщина на будинку),  

фарбування газової труби 

 

0,120 тис.грн 

0,110 тис.грн 

 

0,190 тис.грн 

6. вул. Леніна, 31 Ремонт будинку (тріщина на будинку), 

фарбування газової труби, 

заміна дерев’яних дверей в другому під’їзді,  

профілактика електрощитових 

2,500 тис.грн 

 

0,190 тис.грн 

5,000 тис.грн 



 

 

7. вул. Леніна, 33 Улаштування відмостки, 

ремонт цоколя,  

фарбування газової труби,  

ремонт азбестоцементної покрівлі 

 

3,300 тис.грн 

0,500 тис.грн 

0,200 тис.грн 

0, 700 тис.грн 

 

8. вул. Незалежності, 21 Ремонт азбестоцементної покрівлі, 

ремонт будинку (тріщина), 

дерев’яних дверей, фарбування газової труби 

 

0,940 тис.грн 

3,000 тис.грн 

0,200 тис.грн 

0,190 тис.грн 

9. вул. Радянська, 1 Ремонт азбестоцементної на другому під’їзді покрівлі 

 

0,520 тис.грн 

10. вул. Радянська, 7 Фарбування газової труби,  

ремонт азбестоцементної покрівлі на другому під’їзді 

 

0,200 тис.грн 

0,660 тис.грн 

11. вул. Радянська, 24 Влаштування водовідведення та водопостачання в 

будинку 

 

 

12. вул. Короленка, 15 ремонт азбестоцементної покрівлі 

 

0,260 тис.грн 

13. вул. Короленка, 17 Ремонт азбестоцементної покрівлі 

 

0,630 тис.грн 

14. вул. Замок, 28 Фарбування газової труби 

 

0,200 тис.грн 

 

Мікрорайони вул. Мікромістечко, вул. Коцюбинського 
 

№ адреса Перелік ремонтних робіт Вартість робіт 



з/п 

1 2 3 4 

1. 
 

вул. Мікромістечко, 8 
 
 

Влаштування покажчика, 

ремонт будинку, покрівлі 
 

0,120 тис.грн 

0,630 тис.грн 

2. вул. Мікромістечко, 5 Фарбування газової труби, 

влаштування покажчика 

 

0,190 тис.грн 

0,120 тис.грн 

3. вул. Мікромістечко, 1 Фарбування газової труби, 

влаштування покажчика 

 

0,190 тис.грн 

0,120 тис.грн 

4. вул. Мікромістечко, 2 Фарбування газової труби, 

ремонт заїзду до будинку,  

електрощитової,  

влаштування покажчика 

 

0,190 тис.грн 

 

 

0,120 тис.грн 

5.  вул. Мікромістечко, 6 Фарбування газової труби, 

ремонт заїзду до будинку 

 

0,190 тис.грн 

6. вул. Мікромістечко, 14 Ремонт каналізаційних колодязів, фарбування газової 

труби, 

влаштування покажчика 

 

4,300 тис.грн 

0,360 тис.грн 

7. вул. Мікромістечко, 15 Улаштування відмостки, 

ремонт каналізаційних колодязів та мережі,  

козирків,  

фарбування газової труби, 

влаштування покажчика 

 

40,000 тис.грн 

4,600 тис.грн 

 

0,420 тис.грн 

0,350 тис.грн 

0,120 тис.грн 



8. вул. Мікромістечко, 11 Фарбування газової труби, 

влаштування показника 

 

0,350 тис.грн 

0,120 тис.грн 

9. вул. Калініна, 70 Фарбування газової труби, 

влаштування покажчика 

 

0,340 тис.грн 

0,120 тис.грн 

10. вул. Калініна, 72 Фарбування газової труби, 

влаштування покажчика 

 

0,340 тис.грн 

0,120 тис.грн 

11. вул. Коцюбинськаго, 33 Капітальний ремонт азбестоцементної покрівлі, 

ремонт відмостки, 

фарбування газової труби, ремонт козирків, 

влаштування покажчика 

 

170,00 тис.грн капремонт 

5,000 тис.грн 

0,670 тис.грн 

 

0,120 тис.грн 

12 Мікрорайон 

Мікромістечко 

Ремонт заїздів 40,000 тис.грн 

13 Заміна дверей 

двоповерхових будинків 

(53 шт) 

 

 265,000 тис.грн 

14 Всього  1022,45 тис.грн 

 

 

 

 

 Перша черга: 

 

- Капітальний ремонт 

азбестоцементної покрівлі; 

 410,000 тис.грн 

 

170,000 тис.грн; 

 



- капітальний ремонт вул. 

Коцюбинського, 33 

улаштування відмостки 

вул. Мікромістечко, 15; 

- заїзд по вул. 

Червоноармійська, 44 А; 

- заїзди по вул. 

Мікромістечко; 

- ремонт під’їздів  

(вул. Полтавська, 5,  

вул. Полтавська, 6, 

 вул. Полтавська, 10, 

 вул. Полтавська, 7) 

 

 

 

40,000 тис.грн 

 

90,000 тис.грн 

 

90,000 тис.грн 

 

 

11,000 тис.грн 

 
 

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ: 

 

1. Відділу будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (Порва О.В.) спільно з КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) узгодити черговість виконання заходів. 

  2. Відділу будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (Порва О.В.) спільно з відділом 

фінансів та обліку (Цюра І.О.) виконкому міської ради подати на постійну комісію з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів і цін та розвитку підприємництва, яка відбудеться 24.07.2015, пропозиції по фінансуванню 

додаткових заходів. 

         __________________ М.В.Варава 

                                                        __________________О.В.Порва 

                     __________________ В.В.Мінькін          

                                                             __________________ М.Д.Максименко 


