
    

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 

 

 
від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про підсумки опалювального  

сезону 2016-2017 та заходи  

з підготовки до опалювального 

сезону 2017-2018 

  

          Керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", заслухавши інформацію про підсумки 

опалювального сезону 2016-2017 та розглянувши запропоновані заходи з 

підготовки житлово-комунальних підприємств міста, закладів освіти та 

охорони здоров’я  до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Інформацію про підсумки опалювального сезону 2016-2017 взяти до 

відома. 

2. Затвердити заходи з підготовки комунальних підприємств, закладів 

освіти, охорони здоров’я та культури міста до роботи в осінньо-зимовий період 

2017-2018 (додатки 1,2,3,4). 

3. Зобов’язати департамент міського господарства (Бабидорич В.І.), 

управління освіти (Бабунич О.Ю.), відділ охорони здоров’я (Решетар В.В.) та 

управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра О.М.) до 

01.10.2017 року забезпечити виконання затверджених заходів у повному обсязі.  

4. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) передбачити 

бюджетні призначення у межах бюджету на 2017 рік для фінансування заходів 

із підготовки міста до зими. 

          5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до  функціональних повноважень. 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                               І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про підсумки опалювального сезону 2016-2017 років 

 

 Підготовка міського господарства до опалювального сезону 

здійснювалась 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 було підготовлено  847 будинків. Було виконано такі 

міроприємства: 

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

запланованого); 

          - виконано ремонт (заміну) дверей та вікон у під’їздах у  90 будинках -        

102%; 

          - виконано роботи по побілці і пофарбуванню стін в 78 під'їздах  -   100%; 

          - виконано поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у 

112 будинках - 140 %; 

          - виконано поточний ремонт електричних мереж у 84 будинках 123 %. 

В грудні 2016 року проведено конкурс на призначення  управителя 

житловими будинками. Визначено 6 підприємств – управителів, які на 

сьогоднішній день займаються обслуговуванням житлового фонду.          

Капітальний ремонт. 

Протягом 2016 року по Програмі капітального ремонту житлового фонду 

міста Ужгород виконано такі роботи: 

- відремонтовано 43 покрівлі ;   

-проведено капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення 

в 25 будинках ; 

- проведено капітальний ремонт систем електропостачання в 22 будинках; 

-   проведено капітальний ремонт 30 ліфтів на 13 адресах; 

-   проведено роботи по капітальному ремонту фасаду по вул. Підгірній,3. 

Всього по капітальному ремонту виконано робіт на суму 20 млн. 872 

тис.грн. 

В рамках заходів передбачених комплексною Програмою відновлення 

історичного центру міста виконані роботи по капітальному ремонту фасадів та 

покрівель за адресами : пл. Театральна,3,4,9,11,13,15,17 та пл. Ш.Петефі,1,9, 10, 

11,12, 13 на загальну суму 7 млн. 846 тис.грн.  

          Водоканалом   

                  Згідно заходів по підготовці до роботи підприємства в зимових умовах  

по розподільчим мережам водопроводу та мережам системи водовідведення 

виконано: 

 

 

                                                                                                                                   



    

- заміну окремих аварійних ділянок водопровідних мереж та 

водопровідних вводів – 2414 п.м.  на 1185,6 тис. грн, з яких 490,4 тис. грн  

власні кошти підприємства та 695,2 тис. грн кошти з міського бюджету;   

- заміну окремих ділянок каналізаційних мереж – 607 п.м. на 683,4 тис. 

грн – кошти з міського бюджету. 

           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. Для оперативного виконання 

аварійних робіт на мережах на суму 550 тис. грн були придбані розхідні 

матеріали (хомути, адаптери, фланці). 

  На водозаборі підземних вод «Минай» 

  Свердловину № 3  переведено з резервної в діючу, роботи з відкачування 

води на відновлення дебіту свердловини склали 23,4 тис. грн. На свердловину 

придбано та змонтовано новий насос Wilo SPU  з приладом керування на суму 

85,303 тис. грн. Також, проведено заміну амортизованого  глибинного насосу 

свердловини № 329 на сучасний імпортний з приладом керування на суму 

83,672 тис. грн. Роботи виконані за кошти підприємства. 

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

заміні устаткування на загальну суму 355,0 тис.грн. 

            На каналізаційних очисних спорудах проведено робіт на суму 259,04 

тис. грн.  

            На насосних станціях підвищення тиску та каналізаційних насосних 

станціях проведено ремонт та заміну обладнання на загальну суму 299,9 тис. 

грн. тис.грн. Також проведено ремонт конструкцій та споруд на загальну суму 

64,8 тис.грн.  

Також проведено роботи по ремонту електромереж та обладнання, а 

також з підготовки спеціалізованої техніки до експлуатації в зимових умовах на 

загальну суму 87,0 тис.грн.  

Отже, вартість робіт по підготовці до зимового періоду склала 5861,9 тис. 

грн., в тому числі: за рахунок власних коштів  підприємства – 2628,3  тис. грн., 

за рахунок коштів з міського бюджету – 3233,6 тис. грн. 

           Бюджетна сфера : 

         До опалювального сезону було підготовлено 50 котелень бюджетної 

сфери : 

         - освіта – 43 кот.  

         - медицина – 3 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 

– 2 .  

          Відповідно до рішення виконавчого комітету від 07.10.2016  № 315,  



    

№ 316 та від 12.10.2016 № 317 було розпочато опалювальний сезон відповідно 

в закладах охорони здоров’я з 07.10.26, в закладах освіти, культури та інших 

бюджетних установах з 10.10.2016 та для населення з 12.10.2016 р. 

Опалювальний сезон проходив стабільно, без аварійних ситуацій. 

            Рішенням виконавчого комітету від 31.03.2016 № 96 з 01 квітня 2017 

року припинено опалювальний сезон у всіх сферах міського господарства та 

житловому фонді окрім закладів освіти, медицини та Ужгородського 

територіального центру соціального обслуговування, де його було продовжено 

до 28.04.2017 р. окремим рішенням МВК від 19.04.2017  № 124. 

            Розрахунки за енергоносії проводились вчасно.   

    Враховуючи вищевикладене та прийняття нового рішення 

пропонується рішення  виконкому  11.05.2016  № 135 " Про підсумки 

опалювального сезону 2015-2016 років та заходи по підготовці до 

опалювального сезону 2016-2017 років " та  28.09.2016  № 299 "Про стан 

підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 

2017 років" у зв’язку із виконанням зняти з контролю. 

 

 

Директор департаменту                                                                   В. Бабидорич 

 



                                                                                                                                                                                  Додаток 1 

                                                                                                                                                                     до рішення виконкому 

                                                                                                                                                                     ____________________ 

 

ЗАХОДИ 

із підготовки об’єктів водопостачання та водовідведення 

КП “Водоканал м. Ужгорода” до зимового періоду  2017-2018 р.р. 

 

 

№ 

п/п 

 

Перелік 

заходів і робіт 

Од. 

Одиниці 

виміру 

 

К-сть 

Потреба у коштах, тис. грн. 

Всього кошти 

підприємства 

міськи

й 

бюджет 

субвенції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всього по підприємству:   6298,5 3333,5 2965,0  

I. КОС: 

1. Ремонт даху повітродувки та НС сирого осаду з 

заміною покрівельного шару з руберойду на 

металопрофіль 

 

м2 

 

737 

 

607,0 

 

607,0 

 

       –  

 

         – 

2. Ремонт (заміна на трубопровід)лотків аварійного 

скиду стоків 

м/п 150 380,0 380,0 – – 

3. Заміна піскових бункерів V- 5,0 м3 на пісколовках шт. 2 238,0 238,0 – – 

4. Придбання обігріваючих приладів  для побутових 

приміщень 

шт. 5 15,0 15,0 _ _ 

5. Заміна ділянки водопроводу від вул. Щедріна до 

в/вводу на КОС d-90 мм 

м.п. 200 150,0 150,0 _ _ 

6. Утеплення розподільчих колодязів з регулюючою 

арматурою  

шт. 3 3,0 3,0   

 Разом:   1133,0 1133,0   

II. Водопровідні мережі: 

1. Заміна аварійної водопровідної мережі     D - 160        



по вул. Старицького  п.м. 350 410,0 - 410,0 – 

2. Заміна аварійної ділянки в/мережі D – 100 по вул. 

Собранецькій 

 

п.м. 

 

500 

 

300,0 

 

300,0 

 

 

 

3. Заміна аварійної ділянки в/мережі D – 100 по вул. 

Кавказькій 

 

п.м. 

 

200 

 

150,0 

 

150,0 

 

 

 

4. Заміна застарілої запірно-регулюючої арматури D 

– 100-400 мм   

шт. 52 550,0  550,0 

 

 

– 

5. Заміна  в/вводів житлових будинків та аварійних 

ділянок водопроводу 

п.м. 1400 750,0 150,0 600,0 – 

6. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі 

по вул. Маркуша (від вул. Фогорашія до Лодія), 

D-100мм 

п.м. 70 110,0 - 110,0 - 

7. Будівництво другого вводу D-110мм до ПНС (16-

ти поверхівка)  

       п.м.  50 125,0  125,0  

      8. Заміна аварійного водопроводу D-150мм від пр. 

Свободи до ПНС «Електрон» 

       п.м. 55 105,0  105,0  

 Разом:   2400,0 500,0 1900,0  

ІІІ. Каналізаційні мережі: 

1. Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення  

по місту d= 150-400 мм 

п.м. 400 500,0  500,0 – 

 Разом:   500,0  500,0  

IV. Об’єкти енергоживлення 

1. Укомплектування аварійним запасом обладнання, 

запасних частин та матеріалів 

  40,0 40,0 – – 

2. Укомплектування інструментом, засобами 

захисту та теплим спецодягом 

  12,0 12,0 – – 

3. Перевірка засобів обліку електричної енергії шт. 32 - - – – 

4. Проведення протиаварійних тренувань з  

персоналом, що обслуговує електротехнічне 

обладнання 

шт. 2 - - – – 



5. Перевірка пристроїв релейного захисту та 

автоматики 

шт. 70 - - – – 

6. Перевірка технічного стану електрообладнання, 

контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики 

шт. 224 - - – – 

7. Проведення електротехнічних замірів та 

випробовування обладнання на об’єктах 

підприємства 

шт. 24 - - – – 

 Разом:   52,0 52,0   

V. КНС: 

1. Ремонт даху КНС-5  м2 150 130,0 130,0   

2. Ремонт даху КНС-9 м2 150 130,0 130,0   

3. Заміна віконних блоків на КНС-3,5 шт. 11 44,0 44,0 – – 

4. Встановлення електробойлерів на КНС-3, КНС-4 шт. 2 5,0 5,0   

5. Встановлення електрообігрівачів 1,5 кВт на КНС-

3, КНС-4 

шт. 6 9,0 9,0   

6. Фарбування трубопроводів та металоконструкцій 

на КНС 

  22,0 22,0   

7. Закінчення робіт із влаштування  вентиляції на  

КНС-1 

шт. 1 46,0 46,0   

 Разом:   399,0 399,0   

VІ. ПНС та РЧВ: 

1. Ремонт даху над приміщенням управління та 

обслуговування  РЧВ «Кальварія» 2х1000 м3  

 

м2 

 

46,0 

 

40,0 

 

40,0 

– – 

2. Влаштування відмостки та гідроізоляції 

внутрішніх стін підземної частини машинного 

залу ПНС «Юність» 

 

м2 

 

40/80 

 

40,0 

 

40,0 

– – 

3. Заміна засувок  d-200 мм у розподільчій камері  

ПНС «Юність» 

шт. 3 35,0 35,0   



4. Влаштування благоустрою території  на РЧВ 

«Студмістечко» (підсипка ґрунту під огорожею) 

м3 120,0 18,0 18,0   

5. Влаштування огорожі на ПНС «Кальварія» м. п. 24,0 8,5 8,5   

6. Заміна насосного обладнання на бустерну 

насосну станцію 3KUC N-3х1,1 кВт з частотним 

перетворювачем та диспетчеризацією на ПНС по 

пр. Свободи (16-ти пов.)  

шт. 1 165,0  165,0  

7. Заміна засувки D-400 мм – подача на РЧВ 2х3000 

м3 ПНС «Кальварія» 

шт. 1 61,0 61,0   

8. Завершення реконструкції ПНС з РЧВ 2х1000 м3 шт. 1 400,0  400,0  

 Разом:   759,5 194,5 565,0  

VІІ. КОПВ 

1. Закінчення ремонту даху споруди фільтрів НФС-

3 з заміною покрівельного шару з руберойду на 

металопрофіль 

м2 1388 500,0 500,0   

2. Герметизація швів між стіновими  панелями  

НФС-3 

п. м. 1860 130,0 130,0 – – 

3. Захист від корозії металоконструкцій кріплення 

стінових панелей до колон і плит перекриття  до 

балок приміщення фільтрів та відстійників 

комплексу НФС-3 

м2 67 6,0 6,0   

4. Реконструкція вертикальних змішувачів шт./м2 2/191 316,0 316,0   

5. Заміна дверей на НФС-2 к-т 2 6,0 6,0   

6. Влаштування опалення (водяного) під фільтрами 

на НФС-3 

шт. 1 40,0 40,0   

 Разом:   998,0 998,0   

VІІІ. Водозабір «Минай» 

1. Поточний ремонт павільйонів над 

а/свердловинами (внутрішня та зовнішня 

штукатурка, фарбування трубопроводів та 

шт. 15 30,0 30,0 – – 



запірної арматури, дверей) 

2. Придбання та встановлення електрокалориферів 

у побутові приміщення, хлораторну  

шт. 4 16,0 16,0   

3. Ремонт покриття підлоги в побутових 

приміщеннях 

м2 37,0 11,0 11,0   

 Разом:   57,0 57,0   

 

 

 

Директор департаменту міського господарства                                                                                                       В. Бабидорич 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                                                                                      О. Макара 



                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                          Додаток  

                                                                                                                                                                          до рішення виконкому 

                                                                                                                                                                          ______________№____ 

                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                            

З А Х О Д И 

з підготовки об’єктів навчальних закладів м. Ужгород до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 

№ 

п/п 

Назва установи, 

адреса 

Перелік технічних проблем згідно з 

дефектними актами  

та заходів, направлених на їх вирішення 

Орієнтовна вартість робіт та матеріалів,  джерела 

фінансування, тис. грн. 

Загальна 

потреба в 

коштах, тис. 

грн. 

Фінансування з 

місцевого бюджету 

(бюджет розвитку), 

тис.грн. 

Інші джерела 

фінансуванн

я, тис. грн. 
Капітальні 

видатки 

Поточні 

видатки 

1 
УСЗОШ І ст. №1 

вул. Висока,4 

Промивка котлів 

25,0  25,0  

Заміна реле протока 

Заміна плати котла 

Пусконалагоджувальні роботи з підготовки 

модуля 

2 
УСЗОШ І-ІІІст.№2  

вул. Підгірна,43 

Ревізія та заміна згонів стояків  

25,0  25,0  

Пусконалагоджувальні роботи з підготовки 

модуля  

Матеріали і комплектуючі для 

профілактичних робіт на модулі 

3 
УСШ І-ІІІ ст. №3  

наб. Незалежності,19 

Поточний ремонт системи опалення: 

заміна засувок в подаючому та зворотньому 

трубопроводах; 

заміна стояків  

35,0  35,0  

4 
СЗОШ І-ІІІ ст. №4 

пл. Жупанатська,10 

Поточний ремонт котлів 
25,0  25,0  

Хімічна промивка котельні 



5 
УСШ І-ІІІ ст. №5 

Київська наб, 16 

Демонтаж, повірка і монтаж газових 

лічильників  

35,0  35,0  
Демонтаж, повірка і монтаж манометрів 

Демонтаж, повірка, монтаж і 

програмування коректора  

Хімічна промивка котелень  

6 

УЗОШ І-ІІІ ст. № 6  

ім. В.С.Гренджі-

Донського 

вул. Польова,22 

Заміна запірного клапана на баку запасу 

води, Ø25 

60,0  60,0  

Заміна кульових кранів, Ø 25 

Заміна клапанів для скидування повітря на 

трубопроводах теплоносія, Ø 15 

Реконструкція вузла мережних насосів 

Поточний ремонт котлів «Айрар» 

Заміна засувок ДУ-80 в тепловому вузлі 

Часткова заміна тепломережі, Ø 89 

Ізоляція тепломережі 

Закупівля краників для радіаторів 

7 

УЗОШ І-ІІІ ст. №8 

вул. Корольова, 4 

 

Заміна розширювальних баків (2шт.) 

35,0  35,0  
Заміна датчиків тепла (2 шт.) 

Заміна манометрів (2 шт.) 

Заміна автоматичних пускачів (2 шт.) 

8 

НВК «Ужгородський 

економічний ліцей, 

ЗОШ І-ІІ ступенів», 

пл. Ш. Петефі, 15 

Хімічна промивка котельні 

25,0  25,0  Матеріали і комплектуючі для 

профілактичних робіт на модулі 

9 

УЗОШ І-ІІІ ст. № 10  

з угорською мовою 

навчання 

ім. Дойко Габора, 

набережна 

Православна,24 

Повірка манометрів 

30,0         30,0  Поточний ремонт (заміна) водопровідних 

труб котельні 

10 УЗОШ І-ІІ ст. № 13 Прочистка димоходу 35,0  35,0  



вул. Дендеші,23 Заміна сигналізатора біля котла 

Заміна згонів радіаторних 

Заміна внутрішньої розводки труб опалення 

(28 м.п.) 

11 

ЗОШ І-ІІ ст. №14 

вул. Тімірязєва, 12 

 

Ремонт котла 

30,0  30,0  
Ремонт розширювального бака 

Промивання системи теплопостачання 

Часткова заміна труб теплоносіїв 

12 

УЗОШ І-ІІІ ст. № 15 

вул. Заньковецької, 

13/а 

Поточний ремонт системи опалення:  

заміна труб Ø32-40 м/п, 

заміна труб Ø 20-60 м/п, 

ремонт вузла управління із заміною кранів  

Ø 20 (6 шт.), Ø 32 (3 шт.) 

45,0  45,0  

Повірка газового лічильника та коректора 

13 
ЗОШ І-ІІІ ст. №16 

вул. Жатковича, 24 

Заміна засувки (кран кульовий) 

25,0  25,0  

Повірка лічильника обліку використання 

газу 

Повірка манометрів (8 шт.) 

Заміна коректора  

Промивка та чистка котлів 

14 
НВК «Гармонія» 

вул. Доманинська,263 

Заміна розширювального бака 

30,0  30,0  Заміна запобіжного клапана 

Заміна циркуляційного насоса 

15 

УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – 

ліцей «Лідер», 

 вул Сільвая, 3 

 

Режимне налагодження обладнання 
35,0  35,0  

16 
Класична гімназія 

вул. 8 Березня, 44 

Заміна манометрів газу  
15,0  15,0  

Заміна сигналізатора газу 

17 

УСНВК «Веселка», 

вул. Володимирська, 

38 

 Часткова заміна кранів 

«Маєвського» 25,0  25,0  

Заміна  труб подачі зворотнього 



теплопостачання 

18 
СНВК  «Первоцвіт» 

вул. Ак. Корольова , 2 

Прокладання трубопроводів ц.о 

25,0  25,0  
Установлення запірної сантехнічної 

арматури 

(батерфляї, вентилі, прохідні крани)  - 25  

шт ; 

19 
СНВК «Ялинка» 

вул. Нахімова, 3 

Повірка газових лічильників, коректорів та 

манометрів 
15,0  15,0  

20 

Ужгородське вище 

професійне училище 

торгівлі та технологій 

харчування, 

 вул. Перемоги 142 

Монтаж циркуляційних насосів у системі 

опалення   
25,0  25,0  

21 

ДНЗ №1 

вул. М. Вовчка, 47 

«А» 

Повірка газового  лічильника  

та коректора газу. 
70,0  70,0  

Ремонт теплотраси з модульної котельні до        

ДНЗ №1 та ЗОШ №7 

22 
ДНЗ№6 

вул.Капітульна 20 

Хімічне промивання труб 

10,0  10,0  

Ремонт газовідсікача 

Повірка манометра 

Ремонт котла  

Прочищення димоходу 

23 
ДНЗ №7 

 вул.Волошина, 46 

Хімічне промивання труб 
10,0  10,0  

Повірка манометра 

24 

ДНЗ№8 «Дзвіночок» 

вул. Грушевського, 

29/а 

Заміна центральної задвижки 

10,0  10,0  Повірка манометрів (3шт.) 

Заміна труби (10 м. ,16 Ø) 

25 
ДНЗ №12 

вул. Йокаї, 9 

Заміна водяного насоса 
10,0  10,0  

Ремонт бака 

26 ДНЗ №15 Встановлення розширювального баку 16,0  16,0  



вул. Лесі Українки 8,   Заміна автомата регулювання безпеки; 

Заміна циркуляційного насоса 

27 
ДНЗ №16 

вул. Айвазовського ,9 
Поточний ремонт водопроводу на котельні 10,0  10,0  

28 
ДНЗ №18 

Айвазовського,6 

Повірка приладів обліку газу: лічильника, 

коректора. Заміна газоаналізатора. 

50,0  50,0  
Поточний ремонт котельні: заміна вузла 

ГВП, встановлення бойлера (250 л) 

Реконструкція системи гарячого  

водопостачання  

29 
ДНЗ №19  

вул. В.Ковача, 22 

Заміна терморегулятора на опалювальному 

котлі «Рівнетерм-72» 20,0  20,0  

Перепідключення розширювального бака 

30 
ДНЗ №20, 

вул. Белінського, 23 

Поточний ремонт котельні: заміна стояків, 

кранів, ремонт котла 
60,0  60,0  

31 

ДНЗ №29 «Дивосвіт» 

вул. Грушевського, 

61/а 

Повірка приладів обліку газу: лічильника 

та коректора 3,0  3,0  

Заміна елементів живлення у коректорі 

32 
ДНЗ №31 

вул.Докучаєва,8        

Заміна електромагнітного  клапана Ø 50 м. 

6,0  6,0  Повірка приладів обліку газу: лічильника 

та коректора 

33 
ДНЗ № 36 

вул. Бачинського, 27 

    Демонтаж та заміна стояків системи 

опалення  

(72 шт.) 
30,0  30,0  

Заміна труб  мережі системи опалення (466 

м.) 

 Промивання чавунних радіаторів 

34 
ДНЗ№38 

вул. Ак. Корольова, 6 

Демонтаж труб сталевих з розбиранням 

ізоляції (Ø76, 64 м.) 100,0  100,0  

Прокладання тепломереж ППР з ізоляцією і 



в захисній оболонці (Ø 90 64 м.) 

35 
ДНЗ №39 

вул. Пестеля, 20 
Заміна бойлера 10,0  10,0  

36 
ДНЗ №40 

вул. Волошина, 36 

Заміна гарячого водопостачання (175 

м.) 

 

30,0  30,0  

37 

ДНЗ №42 

«Джерельце» 

вул. Легоцького, 19 а 

 

Встановлення автоматичного 

розповітрювача на котельні 

10,0  10,0  
Встановлення сальника на 

циркуляційний насос   

Повірка приладів обліку газу: лічильника 

та коректора 

38 
ДНЗ №43 

вул. Дендеші, 166 

Ремонт насосного вузла в котельні з 

встановленням циркуляційних насосів д.50 
45,0  45,0  

 Разом  1 100,0  1 100,0  

 

 

Начальник управління освіти                                                                                                                                            О. Бабунич 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                         О. Макара 

 

 



                                                                                                                                                                
                    Додаток  

                                                                                                                                                                                                           до рішення виконкому 

                                                                                                                                                                                                            __________________№____ 

 

                                                                                                                    З А Х О Д И 

з підготовки об’єктів медичних закладів міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 

№ 

п/п 

Назва установи, 

адреса 

Перелік технічних проблем згідно з 

дефектними актами 

та заходи, спрямовані на їх вирішення 

Орієнтовна вартість робіт та матеріалів та джерела фінансування, 

тис. грн. 

Загальна потреба в 

коштах, тис. грн. 

Фінансування з місцевого 

бюджету (бюджет 

розвитку), тис. грн. Інші джерела 

фінансування, 

тис. грн. Капітальні 

видатки 

Поточ

ні 

видатк

и 

1 

Центральна міська 

клінічна лікарня, 

м.Ужгород, 

вул.Грибоєдова, 20 

(котельня, Головний 

корпус) 

Повірка термометрів, манометрів,  

вентиляційних і димових каналів, накладка 

систем технологічної сигналізації та 

автоматика безпеки котлів, перевірка контурів 

заземлення котельні та лікарні, теплового 

лічильника св.ТУ-10, поточний ремонт 

фільтрів, запірної арматури, насосного 

обладнання, контрольно-вимірювальних 

приладів, щита сигналізацій 

85,0 - 85,0 - 

2 

Центральна міська 

клінічна лікарня, 

м.Ужгород, 

вул.Грибоєдова, 20 

(котельня, Головний 

корпус) 

Придбання електронних автоматів, 

запобіжників, термометрів, манометрів, 

електричних ламп, кранів, манометрів, 

термометрів, фітингів, поточний ремонт 

рулонної покрівлі, обладнання для 

дистанційного зняття показників використання 

газу 

150,0 - 150,0 - 

3 

Центральна міська 

клінічна лікарня, 

м.Ужгород, 

вул.Грибоєдова, 20  

Придбання каналізаційних люків 30,0 - 30,0 - 



4 

Центральна міська 

клінічна лікарня, 

м.Ужгород, 

вул.Грибоєдова, 20 

(головний корпус, 

харчоблок, паталого-

анатомічний корпус) 

Ремонт вхідних дверей та вікон з 

металопластику 
70,0 - 70,0 - 

5 
Міський пологовий 

будинок, м. Ужгород  

Капітальний ремонт електромережі в жіночій 

консультації № 2 УМПБ 
100,0 100,0 - - 

6 
Міський пологовий 

будинок, м. Ужгород  

Поточний ремонт внутрішньобудинкових 

мереж пологового корпусу (водопостачання, 

водовідведення, опалення) 

25,0 - 25,0 - 

7 

Міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги, 

м.Ужгород, 

вул.Сечені, 31 

Капітальний ремонт АЗПСМ №4 УМ ЦПМСД 1077,0 1077,0 - - 

8 

Міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги, 

м.Ужгород, 

вул.Боженка, 4 

Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №6 

УМ ЦПМСД 
1435,0 1435,0 - - 

 Всього  2972,0 2612,0 360,0 - 

 

 

 

Начальник відділу охорони здоров’я                                                                                                                                В. Решетар 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                         О. Макара 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                              Додаток 

                до рішення виконкому 

                 ______________№____ 

ЗАХОДИ 

з підготовки об’єктів управління культури у справах культури, спорту, сім’ї та молоді до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 

№ 

п/п 
Назва установи, адреса 

 

 

 Перелік технічних проблем згідно з 

дефектними актами та заходів, спрямованих 

на їх вирішення 

 

 

Орієнтовна вартість робіт та матеріалів та джерела фінансування, 

тис. грн. 

Загальна потреба в 

коштах, тис. грн. 

Фінансування з 

місцевого бюджету 

(бюджет розвитку), 

тис. грн. 

Інші 

джерела 

фінансуван

ня 

Капітальні 

видатки 

Поточні 

видатки 
 

1 
Центральна міська бібліотека 

вул. Волошина, 20 

Заміна електричного котла 20,0 10,0 10,0  

2 

Ужгородська дитяча школа 

мистецтв. 

пл. Шандора Петефі 20/22 

мотори (насоси) GRUNDFOS TYPE UP 15-

70/CY - 2 шт. 

клапан VK 4100 у зборі з катерками - 3 шт. 

блок керування котлом - 1 шт. 

лічильник газу (акти додаються) - 1 шт. 

газосигналізатор - 1 шт. 

манометри до 6 МПА - 5 шт. 

ізоляція зовнішніх труб тепломережі - 20 

м.п. 

200,00 - -  

3 

Ужгородська ДМШ № 1 ім. 

П.І.Чайковського 

вул. Волошина,11 

Заміна котлів на енергозберігаючі та 

проведення реконструкції системи опалення 

школи 

Замовник та 

виконавець – 

управління 

капітального 

будівництва 

- -  

Обстеження стану теплотраси (теплової 

мережі), що веде з котельні до корпусів № 2 

та № 3 (довжина 55 м у двотрубному 

обчисленні – 110 м труб) 

2,00 - 2,00  

Обстеження мережі тепло і водопостачання 

школи 

1,00 - 1,00  

Перевірка димових та вентиляційних 

каналів на наявність тяги 

0,3 - 0,3  

 

Начальник  управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді         О. Василиндра  

Керуючий справами виконкому              О. Макара 
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