
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 
 

 

Про стан підготовки міського 

господарства до роботи в осінньо- 

зимовий період 2016-2017 років 

 

           Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію про стан підготовки 

міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та 

виконання заходів, передбачених рішенням виконкому  11.05.2016  № 135 , 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

             1. Інформацію про стан підготовки міського господарства до роботи в   

осінньо-зимовий період 2016-2017 років узяти до відома. 

             2. Утворити комісії для перевірки готовності міського господарства до  

роботи в зимових умовах (додатки 1, 2, 3, 4). 

          3. Зобов’язати керівників житлово-комунальних підприємств, закладів 

освіти, культури та охорони здоров’я до початку опалювального сезону 

завершити виконання робіт, передбачених рішенням виконкому  11.05.2016  

 № 135  «Про підсумки опалювального сезону 2015-2016 та заходи по підготовці 

до опалювального сезону 2016-2017». 

           4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до  функціональних повноважень. 

 

 

  

 Міський голова                                                                                        Б. Андріїв 
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                                                                                                  Додаток 1 

                                                                                                  до рішення виконкому 

                                                                                                  _____________№____ 

 

                                                             Склад 

комісії для перевірки готовності житлово-комунального господарства 

до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р. 

 

 

Габор Олександр Михайлович           -    заступник міського голови, 

                                                                    голова комісії 

 

                                                      Члени комісії: 

Довбак Іван Михайлович - директор КП «КШЕП» 

Карташов Станіслав 

Олександрович  

- директор КП «Водоканал   

м.Ужгород» 

Ковальський Анатолій                           

Володимирович 

- 

 

директор КП «ЖРЕР-5» 

 

Куберка Марина Юріївна  - 

 

 

 

 

начальник відділу експлуатації  

житлового фонду та інженерних 

мереж управління житлово-

комунального господарства   

департаменту міського господарства 

Левко Валерій Юрійович - директор ТОВ «Наш Добробут» 

Мандич Юрій Васильович                      - директор КП «ЖРЕР-4» 

Молодцова Валентина Андріївна          - директор ТОВ «Підзамок» 

Оксьон Юрій Юрійович                         - директор КП «ЖРЕР-8» 

Пайда Оксана Володимирівна             - в.о. директора департаменту міського 

господарства 

Тереняк Богдан Іванович - директор ТОВ «Житло-Сервіс» 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                           О. Макара          
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                                                                                                   Додаток 2 

                                                    до рішення виконкому 

                                                  _____________№____ 

 

                                                             Склад 

комісії для перевірки готовності закладів освіти 

до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р. 

 

Білак Олександр Павлович                       -    заступник міського голови, 

                                                                          голова комісії 

 

                                                       Члени комісії: 

 

Бабунич Оксана Юріївна -    начальник управління освіти 

 

Пантелеєва Ірина Арсентіївна - 

 

  провідний інженер управління  

  освіти 

Свищо Юрій Юрійович -   заступник директора з        

  адміністративно- 

  господарської роботи УСЗОШ І- 

  ІІІ ст. № 4 

 Тимко Марія Василівна -   завідувач ДНЗ № 2  

 Юрко Адам Адамович  - 

 

  начальник управління  

  капітального будівництва 

 
 

 

Керуючий справами виконкому                                                          О. Макара           
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                                                                                                   Додаток 3 

                                                           до рішення виконкому 

                                                 _____________№____ 

 

                                                             Склад 

комісії для перевірки готовності закладів охорони здоров'я 

до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р. 

 

 

Білак Олександр Павлович                       -    заступник міського голови, 

                                                                          голова комісії 

 

                                                       Члени комісії: 

 

Матвеєва Тетяна Миколаївна        -    заступник головного лікаря з    

     економічних питань міської               

      дитячої клінічної лікарні 

Решетар Василь Васильович -    начальник відділу охорони  

     здоров′я 

Фрадкіна Галина Юріївна -    начальник котельні центральної     

     міської клінічної лікарні   

Юрко Адам Адамович - начальник управління  

     капітального  будівництва 

 

  

 

 

Керуючий справами виконкому                                                      О. Макара          
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                                                                                                   Додаток 4 

                                                    до рішення виконкому 

                                                    від___________№____ 

 

                                                              

                                                          Склад 

комісії для перевірки готовності закладів культури 

до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р. 

 

Білак Олександр Павлович                       -    заступник міського голови, 

                                                                          голова комісії 

 

                                                     Члени комісії: 

 

 Бобров Євгеній Володимирович  -    начальник управління у справах  

      культури, спорту, сім'ї та молоді 

 Галіна Інна Мусіївна - директор міського центру  

     дозвілля 

 Громова Наталія Борисівна - директор Ужгородської дитячої  

     школи мистецтв 

Ленарт Людмила Михайлівна  -    директор міської централізованої   

      бібліотечної системи міста 

 Охрим Олена Юріївна - директор Ужгородської дитячої  

     музичної школи № 1 ім.        

      П.І.Чайковського 

 

 

 

 

 Керуючий справами виконкому                                                    О. Макара                                        
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І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про підготовку до зими та опалювального сезону 2016-2017 років 

 

          Підготовка міського господарства до опалювального сезону здійснюється 

в рамках виконання  заходів,  які заплановані та  затверджені рішенням 

виконкому  11.05.2016 р. № 135.   

          Житловий фонд. Згідно розроблених заходів по підготовці житлового 

фонду до роботи в осінньо-зимовому сезоні 2016-2017 р.  до експлуатації в 

зимових умовах підготовлено  847 будинків. На сьогоднішній день виконано 

такі міроприємства: 

                      - проведено поточний ремонт покрівель  на 117 будинках ( 102 % від     

        запланованого); 

                  - виконано ремонт (заміну) дверей та вікон у під’їздах у  78 будинках        

        84 %; 

                  - виконано роботи по побілці і пофарбуванню стін в 78 під'їздах   84 %; 

                  -  виконано поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у  

        102 будинках  112 %; 

            - виконано поточний ремонт електричних мереж у 76 будинках 123 %.  

         Капітальний ремонт. 

         В 2016 році реалізація Програми капітального ремонту житлового фонду 

міста Ужгород проходить таким чином: 

станом на 05.09.2016 р. по капітальному ремонту виконано: 

         - із запланованих 33 покрівель відремонтовано 21 покрівель (64%);   

         - із запланованих 8 систем водопостачання та водовідведення роботи 

проведено в 7 будинках (88 %); 

         - із запланованих 7 систем електропостачання будинків проведено 

капітальний ремонт в 6 будинках (86%); 

         -   проведено капітальний ремонт ліфтів на 4-х адресах (100%); 

         - завершуються роботи по капітальному ремонту фасаду по вул. 

Підгірній,3. 

        Водоканалом згідно заходів по підготовці до роботи водопровідно- 

каналізаційного господарства в зимових умовах станом на 1.09.2016р. 

виконано: 

 заміну окремих аварійних ділянок водопровідних мереж та водопровідних 

вводів – 810 п.м.  на суму 517,2 тис. грн.;  

 заміну окремих ділянок каналізаційних мереж – 210 п.м. на суму 292 тис. грн. 

           Підготовлено всі 9 водопровідних насосних станцій , всі  11  

каналізаційних насосних станцій ,  21 свердловини. 

          Для забезпечення регулювання системи розподільчих мереж водопроводу 

було придбано  за кошти міського бюджету 70 шт. засувок діаметром  100 

400мм  на суму 749,5 тис. грн. Ведуться роботи по їх встановленню.  

  На водозаборі підземних вод «Минай» 

за власні кошти підприємства проведено роботи по заміні аварійної ділянки  

водопроводу на суму 344,2 тис. грн., переведенню резервної свердловини № 3  

переведено з резервної в діючу на суму 23,4 тис. грн., змонтовано новий насос 



 

 

7 

  

Wilo SPU  з приладом керування на суму 85,303 тис. грн., а також заміну 

амортизованого  глибинного насосу на сучасний  на суму 83,672 тис. грн. 

     На водозаборі поверхневих вод (КОПВ) проведено робіт по ремонту та 

заміні устаткування на загальну суму 428,6 тис.грн. 

            На каналізаційних очисних спорудах проведено робіт на суму 152,0 

тис.грн. 

            На насосних станціях підвищення тиску та каналізаційних насосних 

станціях проведено ремонт та заміну обладнання на загальну суму 104,54 

тис.грн. Проведено ремонт покрівлі та штукатурки будівлі КНС-1 на суму 52,9 

тис. грн. 

          Також проведено роботи по ремонту електромереж та обладнання, а 

також з підготовки спеціалізованої техніки до експлуатації в зимових умовах.  

            Отже, вартість робіт по підготовці до зимового періоду склала 3023,16 

тис. грн., в тому числі: за рахунок власних коштів  підприємства – 2000,86  тис. 

грн., за рахунок коштів з міського бюджету - 1022,3 тис. грн. 

         Бюджетна сфера : 
         До опалювального сезону підготовлено 48 котелень бюджетної сфери : 

      - освіта – 42 кот.  

      - медицина – 2 кот.  

      - культура - 2 кот. 

      - виконком – 1кот. 

      - управління праці та соціального захисту населення -1 кот. 

          До нормальної експлуатації в зимових умовах підготовлено 80 

бюджетних установ міста : - освіта – 51 установа, медицина – 18 об'єкти, 

культура – 9, виконком – 1, управління праці та соціального захисту населення.  

        Заклади освіти: 
     Станом на 06.09.2015 року підготовка об’єктів управління освіти до  

експлуатації в зимових умовах згідно запланованих заходів виконані наступні 

роботи: 

ЗОШ № 2 - повірка засобів обліку газу (лічильника та коректора) - 4,0 тис.грн. 

ЗОШ № 3 - встановлення насосу для збільшення тиску води в  

                     опалювальній системі західного крила; 

              - заміна шарових кранів ; 

           - заміна автоматичних розповітрювачів -  20,0 тис.грн. 

ЗОШ № 5  - ремонт електронного табло тиску води в системі - 1,5 тис.грн. 

ЗОШ №7   - ремонт автоматики, насоса у котельні - 50,0 тис.грн. 

ЗОШ № 8  - ремонт котла -  26, 2 тис.грн. 

            - повірка манометрів газової котельні - 1,5 тис.грн. 

ЗОШ № 14 - чистка котлів Термомакс 

            - ремонт насоса підживлення - 10,0 тис.грн. 

ЗОШ № 15- поточний ремонт котлів модульної газової котельні - 46,0 тис.грн. 

Ліцей «Лідер» - заміна запірної арматури в котельні - 12,6 тис.грн. 

Угорськомовна гімназія - поточний ремонт котельні - 20,0 тис.грн. 

НВК «Пролісок» - поточний ремонт котельні: 

                         - демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном. 

                         - установлення насосів. 
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                    - придбано насос циркуляційний. Всього робіт на  25,0 тис.грн. 

ДНЗ № 20          - перевірка теплообмінника котла - 10, 0 тис.грн 

         Всього проведено робіт на загальну суму 226,8 тис.грн. 

          Охорона здоров’я. 

 Відповідно до плану заходів по підготовці до опалювального періоду 

закладів охорони здоров'я у 2016 році виконані наступні роботи: 

 - центральна міська клінічна лікарня: 

          Була проведена повна ревізія засувок, прочистка фільтрів, ревізія 

автоматики котлів, прочистка вентиляційних та димових каналів, проведена 

повірка лічильника газу, термометрів, димових каналів, манометрів, на димових 

трубах встановлено 3 пости для заміру викидів газу, заміри заземлення. 

Виконано ремонт і наладку загально котельної автоматики “ВЕГА М” , 

державну повірку “Радомир” коректора газу.   

          Будівлі та споруди: підготовлені 3 бойлери та 4 теплових пунктів, 

підготовлені 4 опалювальні системи, підготовлені 3 системи гарячого 

водопостачання, проведено ревізію всіх засувок.    

 - міська дитяча клінічна лікарня: 

система опалення будівлі поліклініки по вул.Боженка,2 повністю готова до 

опалювального сезону. Автономна котельня по вул.Бращайків, 6 функціонує в 

нормальному режимі для виробництва гарячої води для стаціонару в літній 

період. Проводяться роботи з капітального ремонту системи внутрішньої 

мережі системи опалення денного стаціонару лікарні по вул.Ракоці, 3-5 із 

заміною нагрівальних приладів на стальні пластинчаті радіатори та 

трубопроводи із поліпропіленових труб, що значно покращило тепловий режим 

в приміщеннях стаціонару при зменшенні споживання природного газу. 

Вартість робіт становила 720,8 тис.грн. Станом на сьогодні роботи з монтажу 

нової системи опалення завершені, проводяться штукатурно-малярні роботи 

для відновлення покриття стін, підлоги та стелі. Крім того, проведено 

очищення теплообмінників та пальників котлів з розбиранням. Приміщення 

клінічної лабораторії по вул. Боженка, 2 та поліклінічного відділення по 

вул.Боженка, 4 використовують електричне опалення.   

  - міський пологовий будинок: 

проведено профілактичний ремонт теплового вузла пологового корпусу, робота 

щодо підготовки системи опалення в жіночих консультаціях №1 по 

вул.Другетів, 79 та № 2 по вул.8-Березня, 30. Пологовий будинок забезпечений 

резервним, безперебійним, аварійним електроживленням (автоматичний 

дизель-генератор потужністю 70,4 кВт).   

Теплопостачання стаціонарних відділень забезпечується за рахунок 

котельні, яка знаходиться на балансі ЦМКЛ. 

 - міський центр ПМСД: 

в амбулаторіях закладу проведено профілактичний ремонт газового котла з 

прочисткою горілок та заміною несправних деталей, проведено гідравлічне 

випробування системи опалення, часткова промивка чавунних радіаторів. 

Центральний корпус по вул.Грибоєдова, 20 в забезпечується теплопостачанням 

від котельні, яка знаходиться на балансі ЦМКЛ. Амбулаторії по вул.Боженка 

забезпечуються теплопостачанням — за рахунок котельні поліклініки МДКЛ, 
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вул.Другетів — за рахунок котельні ж/к №2, що на балансі міського 

пологового будинку. 

          Культура. 

 Ужгородська ДМШ № 1 ім. П.І.Чайковського: 

1.Проведено обстеження мережі тепло і водопостачання школи. 

2. Завершено капітальний ремонт будівель навчальних корпусів школи 

(заміна покрівлі). 

3. Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік  

передбачено проведення реконструкції системи опалення школи.  Робочий 

проект з реконструкції системи опалення Ужгородської ДМШ № 1 ім. 

П.І.Чайковського, знаходиться на експертизі в ДП «Укрдержбудекспертиза». 

Ужгородська дитяча школа мистецтв: 

1.Проведено обстеження мережі тепло і водопостачання школи та 

усунуто дрібні несправності, що виникли у процесі експлуатації. 

2. Завершено капітальний ремонт фасаду будівлі. 

У вересні 2016 року планується перевірити димові та вентиляційних 

канали на наявність тяги, провести  планову профілактику котлів. 

Бібліотеки Ужгородської міської централізованої бібліотечної 

системи до роботи в осінньо-зимовий період готові. 

У грудні 2015 року проведено заміну вхідних дверей та вікон (16 шт.) на 

енергозберігаючі у міській бібліотеці для дітей (пл. Б. Хмельницького, 3). 

 

       Зимове утримання : 
        КШЕП Станом на 06.09.2016 підготовлено до експлуатації в зимових 

умовах 16 од. техніки, в наявності 15 тон солі та 50 м.куб. щебеневих висівок. 

          

 

В.о. директора департаменту                                                                   О. Пайда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


