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Коротка інформація

• Підприємство є юридичною особою, має 
відокремлене майно, самостійний баланс, 
рахунки в установах банку, круглу печатку зі 
своїм найменуванням та ідентифікаційним 
кодом.

• Підприємство є правонаступником прав 
сільського комунального підприємства 
«Житлово-експлуатаційна контора 
Степнянської сільської ради».

• Власником Підприємства є Слобожанська 
селищна територіальна громада в особі 
Слобожанської селищної ради.



Майно підприємства

• Житловий фонд танежитлові будівлі:
- 13 двоповерхових житлових будинків с. Степове;
- с. Степове вул. Центральна 4;
- с. Степове вул. Центральна 6;
- смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 56 С.

• Мережі:
- каналізаційні мережі територіальної громади.

• Транспортні засоби:
- Міні-навантажувач Bobcat S 770;
- Комунальна машина Kärcher;
- Самоскид МАЗ-550;
- Сміттєвоз МАЗ-4381;
- Трактор МТЗ з навісним обладнанням.



Звіт про діяльність
Підприємство виконує свою діяльність по 
наступним основним напрямкам :
- обслуговування житлового фонду;  
- поводження з ТПВ;
- здійснює експлуатацію каналізаційних

мереж;
- проводить роботи з благоустрою 

територіальної громади;
- виконує роботи по ремонту 

інфраструктури;
- надає транспортні послуги

юридичним та фізичним особам.



Обслуговування житлового 
фонду

Організований поточний ремонт фасадів багатоквартирних
будинків за адресами

вул. Робоча, буд. 9,
вул. 30 років Перемоги буд. 2, 3.



Разом з авторами проектів Бюджету участі
були придбані на встановлені два дитячих
майданчика в с.Степове за адресами:

вул. 30 років Перемоги, буд. 6-7 
вул. 30 років Перемоги, буд. 9-10.



Поводження з ТПВ
Надані 273 контейнера мешканцям приватного сектору, 

організоване регулярне вивезення ТПВ



Експлуатація каналізаційних 
мереж

Проведені ремонти та роботи з технічного
обслуговування каналізаційної системи

(трубопроводів, насосних станцій)





Роботи з благоустрою 
територіальної громади

Механізоване прибирання



Санітарна обрізка та 
омолодження дерев



Вирізання чагарників та 
плануванню майданчика на вул. 

Меліоративній



Вирізання чагарників уздовж
проспекта Слобожанського до 

вулиці 8 Марта



Роботи по формуванню зелених
насаджень над тротуарами



Виконаний регулярний покос 
карантинної рослинності



Завезений пісок на дитячі
майданчики



Ліквідовані стихійні звалища



Спільно з мешканцями 
вул.Паркової, Євпак Л.І. 

організований збір сезонного 
сміття для утилізації (гілля і листя)



Організований полив зелених 
насаджень 



Проведений ремонт лав та столу 
на вул. Будівельників, 16-18



Проведений поточний ремонт 
тротуарів по вул. Тепличній



В КЗ «Сонечко» (с. Степове) 
проведений поточний ремонт 

приміщення та підвалу



Оновлені зупинки громадського
транспорту по вул. Василя 

Сухомлинського



Кадрова політика. 
Охорона праці

Заключений, 
затверджений та 
зареєстрований 

Колективний договір. 

Придбані комплекти спецодягу
та захисних засобів згідно
Колективного договору та 

діючого законодавства.



Стратегічний план на 2020 рік

У сфері утримання житлового 
фонду:

• завершення робіт по утепленню та 
ремонт покрівлі;

• благоустрій прибудинкової території;

• ремонт навісів на під’їздами.

У сфері експлуатації водопровідних 
та каналізаційних мереж:

• Заміна каналізаційних труб будинків;

• Запуск системі централізованого
водопостачання та водовідведення
ж/м Молодіжний


