     Додаток 
                                                                                                    до  рішення сесії
                                                                                    Кремінської міської ради
                                                                             від 22 лютого 2012року № 22/8

Перелік будинків, які не обслуговуються Кремінською ЖЕК № 1 

№ п/п
Адреса та номер будинку
Стан мереж
Стан покрівлі
Кількість під’їздів
Кількість
поверхів
Кількість квартир


опалення
холодна вода
каналізація




1
Селище Михайлова, 1



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
7
2
Селище Михайлова, 2, 



шифер, потребує ремонту, ½ даху зруйнована
відсутні вікна, двері та перегородки
1
13
3
Селище Михайлова, 3



шифер, потребує ремонту
стіни напівзруйновані
1
9
4
Селище Михайлова, 4, 



шифер, потребує ремонту
стіни напівзруйновані
1
17
5
Селище Михайлова, 5, 



шифер, потребує ремонту
стіни напівзруйновані
1
1
6
Селище Михайлова, 8, 



шифер, потребує ремонту
стіни напівзруйновані
1
1
7
Селище Михайлова, 14, 



зруйнований, без стін

2
8
Селище Михайлова, 20, 



шифер, потребує ремонту, ½ даху зруйнована
немає частки вікон та дверей
1
2
9
Селище Михайлова, 22



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
10
Селище Михайлова, 28



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
4
11
Селище Михайлова, 30, 



шифер, потребує ремонту
будинок в покинутому стані
1
5
12
Селище Михайлова, 32



шифер, потребує ремонту, частково зруйнований
½  будинку зруйнована
1
2
13
Селище Михайлова, 34



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
14
Селище Михайлова, 36 



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
15
Селище Михайлова, 37



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
16
Селище Михайлова, 38



шифер, потребує ремонту, частково зруйнований
стіни зруйновані, будинок в аварійному стані
1
2
17
Селище Михайлова, 41а



шифер, потребує ремонту, частково відсутній
стіни цегляні, немає частки вікон та дверей
1
4

с. Житлівка
1
Вул. Роз’їзна, 1



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
4
2
Вул. Роз’їзна, 4



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
2
3
Вул. Роз’їзна, 5



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
4
Вул. Роз’їзна, 6



будинок повністю зруйнований
1
3
5
Вул. Роз’їзна, 8
приватизована



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
3
6
Вул. Роз’їзна, 10



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
7
Вул. Роз’їзна, 11



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
8
Вул. Роз’їзна, 12



шифер, потребує ремонту
½ будинку зруйнована
1
2
9
Вул. Роз’їзна, 14



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
10
Про. Роз'їзний, 5
приватизована



шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
2
11
Пров. Роз'їзний, 6



шифер, потребує ремонту
будинок частково зруйнований
1
2

м. Кремінна
1
Пров. Сєдова, 3
газ
не потребує ремонту
не потребує ремонту
шифер, потребує ремонту
приватний сектор


2
Пров. Сєдова, 4
газ
не потребує ремонту
не потребує ремонту
шифер, потребує ремонту
приватний сектор


3
Вул. Шевченко, 7 



шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, приватний сектор
1
4
4
Вул. Шевченко, 11



шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, приватний сектор
1
4
5
Вул. Шевченко, 15



шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, приватний сектор
1
1
6
вул. Набережна, 40



шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, приватний сектор
1
2
7
Вул. Совєтська, 17
газ 
не потребує ремонту
не потребує ремонту
шифер, не потребує  ремонту
приватний сектор
1
1
8
Вул. Вокзальна, 1
потребує  ремонту 
не потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок
2
3
9
Пров. Польовий, 12
газ
потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
приватний сектор


10
Вул. Кутузова, 57/1
газ 
не потребує ремонту
не потребує ремонту
шифер, не потребує  ремонту
приватний сектор
1
1
11

Вул. Гагаріна, 1



шифер, не потребує ремонту
приватний сектор


12
Вул. Гагаріна, 7



шифер, не потребує ремонту
приватний сектор


13
Вул. Леніна, 270



шифер, потребує  ремонту
приватний сектор


14
Вул. Леніна, 272



шифер, потребує  ремонту
приватний сектор


15
Вул. Желєзнодорожна, 9

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
16
Вул. Желєзнодорожна, 10

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту, частково               
будинок в аварійному стані
1
2
17
Вул. Желєзнодорожна, 3
газ
потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
2
18
Вул. Желєзнодорожна, 8
газ
потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту, частково
будинок в аварійному стані
1
3
19
Вул. Донецька, 24



шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, покинутий в аварійному стані


20
Вул. Фурманова, 3
потребує  ремонту 
не потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
3
21
Вул. Фурманова, 7
потребує  ремонту 
не потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
7
22
Вул. Фурманова, 13
потребує  ремонту 
не потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані


23
Вул. Фурманова, 15
потребує  ремонту 
не потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
24
Вул. Рилєєва, 18



шифер, потребує  ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
25
Вул. Рилєєва, 34
газ
потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує  ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
26
Вул. Р.Люксембург, 4
газ
потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані
1
1
27
Вул. Р.Люксембург, 11
газ
потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
будинок в аварійному стані


28
Вул. Інтернаціональна, 1

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
1
29
Вул. Володарського, 16

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
2
30

Вул. Володарського, 41

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
2
31
Пров. Інтернаціональний, 8

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані


32
Пров. Інтернаціональний, 15

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані


33
Пров. Інтернаціональний, 40

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
2
34
Пров. Інтернаціональний, 55

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
2
35
Пров. Інтернаціональний, 57

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
1
36
Пров. Інтернаціональний, 61



шифер, потребує ремонту, дах частково зруйнований
будинок частково зруйнований
1
7
37
Пров. Інтернаціональний, 63

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані
1
5
38
Пров. Інтернаціональний, 65

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок, в аварійному стані


39
Вул. Садова, 45

потребує ремонту
потребує  ремонту
шифер, потребує ремонту
вєтхий будинок




Секретар міської ради														Л. В. Колеснічекно



