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Надаємо інформацію стосовно виконання протоколу № 66 від
25.01.2018 року:

Повідомляємо, що відповідно до звернення мешканців житлових будинків № 
103-Б та № 105 по вул. Харківській, комунальним підприємством «Міськводоканал» 
Сумської міської ради з виїздом на місце було проведено обстеження на предмет 
підключення до зовнішньої каналізаційної мережі житлових будинків № 103Б, 105 по 
вул. Харківська, в результаті обстеження виявлено, що житлові будинки є 
каналізованими і каналізаційна мережа проходить через територію колишнього 
«М’ясокомбінату».

Також визначено, що вищезазначені мережі не знаходяться на балансовому 
утриманню та обслуговуванні підприємства, а також підприємство не має технічної 
можливості надання будь яких послуг по обслуговуванню вищезазначених мереж, 
так як територія «М ’ясокомбінату» є закритою та доступ на неї відсутній.

Для вирішення вищезазначеного питання необхідно виконати будівництво 
каналізаційної мережі розрахункового діаметру з метою перепідключення даних 
житлових будинків № 103Б та 105 по вул. Харківській до каналізаційної мережі Д -  
500 мм в районі ДП «Сумистандартметрологія» по вул. Харківській, 101 А, для чого 
попередньо необхідно розробити проектно-кошторисну документацію.

З метою вирішення питання перепідключення житлових будинків 
№ 103-Б та 105 по вул. Харківській до централізованої мережі водовідведення, 
департаментом інфраструктури міста направлений лист до департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій з пропозицією виділити кошти з міського бюджету в сумі 
50 тис. гри. на розробку проектно-кошторисної документації по даному об’єкту.
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Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємства, торгівлі та послуг, 
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ради VII скликання 
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Надаємо інформацію стосовно виконання протоколу №  66 від
25.01.2018 року:

Повідомляємо, що на виконання протокольного доручення від 21.11.17 року 
департаментом інфраструктури міста направлений лист до ТОВ «Сумитеплоенерго» 
щодо допуску на територію котелень комісії для проведення постійного моніторингу 
роботи котелень міста з фіксацією їх щодобових показників з 1 грудня 2017 року 
по 15 квітня 2018 року.

ТОВ «Сумитеплоенерго» опрацювало дане питання та надало відповідь (лист 
від 01.12.2017 року № 4089), в якому зазначено, що на території особливо важних 
об’єктів енергетичного комплексу діє особливий внутрішньооб’єктний та 
перепускний режим, який передбачає здійснення заходів та дотримання правил, 
спрямованих на захист цієї території, і виключає безконтрольний прохід (вихід), 
проїзд усіх видів транспорту. Вхід стороннім особам на територію таких об’єктів 
заборонено.

Вимоги п.9.2.7 НПАОП 0.00-1.60-66 Правил будови та безпечної експлуатації 
парових та водогрійних котлів не дозволяють доступ до котелень осіб, що не мають 
відношення до експлуатації котлів та обладнання котелень.

Також повідомляємо, що відповідно до рішення виконавчого комітету 
Сумської міської ради від 21.06.2016 року № 338 відомості, що розкривають 
координати об’єктів теплопостачання, відносяться до категорій відомостей, що 
становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового 
користування»
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