
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про підсумки опалювального  

сезону 2020-2021 та заходи  

з підготовки до опалювального 

сезону 2021-2022 

  

          Керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію про підсумки 

опалювального сезону 2020-2021 та розглянувши запропоновані заходи з 

підготовки житлово-комунальних підприємств, закладів освіти, культури та 

охорони здоров’я міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Інформацію про підсумки опалювального сезону 2020-2021 взяти до 

відома. 

2. Затвердити заходи з підготовки комунальних підприємств, закладів 

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

2021-2022 (додатки 1, 2, 3, 4). 

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

управління: освіти (Н. Мухомедьянова), у справах культури, молоді та спорту 

(О. Василиндра) та охорони здоров’я (В. Решетар) до 01.10.2021 року 

забезпечити виконання затверджених заходів у повному обсязі.  

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

бюджетні призначення у межах бюджету на 2021 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                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

  

  

 



І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про підсумки опалювального сезону 2020-2021 років 

 

Підготовка міського господарства до опалювального сезону здійснювалась в 

рамках виконання  заходів,  які були заплановані та  затверджені рішенням 

виконкому  від 13.05.2020 № 189.  

           Житловий фонд. Згідно розроблених заходів по підготовці житлового 

фонду до роботи в осінньо-зимовому сезоні 2020-2021 р. до експлуатації в 

зимових умовах підготовлено  648 будинків. Було виконано такі міроприємства: 

            - проведено поточний ремонт покрівель  на 60 будинках; 

          -  виконано ремонт (заміну) дверей та вікон у  105 під’їздах; 

                  - виконано роботи по побілці і пофарбуванню стін в 49 під'їздах; 

                  -  виконано поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у  

        58 будинках; 

           - виконано поточний ремонт електричних мереж у 56 будинках. 

           Капітальний ремонт. 

           В 2020 році реалізація Програми капітального ремонту житлового фонду у 

м. Ужгороді проходила таким чином: 

         - виконано капітальний ремонт 27 покрівель;   

         - проведено капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення в 

10 будинках; 

         - проведено капітальний ремонт систем електропостачання в 5 будинках; 

         - проведено капітальний ремонт 38 ліфтів. 

           Всього по капітальному ремонту за бюджетні кошти виконано робіт на 

суму 11499, 06 тис. грн, спів фінансування мешканців – 3218,0 тис.грн. 

           Також за рахунок міського бюджету по Програмі відшкодування частини 

кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, 

капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород 

на 2018-2022 роки відшкодовано 1048,3 тис.грн. Енергозберігаючі заходи 

проведено в 17 будинках.  

            Водопровідно-каналізаційне господарство. 

                    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, заміна пошкоджених люків – 2482 п.м.  на суму 4 054, 5 тис.грн,  в т.ч. 

2 094,8 тис.грн. - кошти підприємства, 1959,7 тис.грн.  – бюджетні кошти;   

-  заміну окремих ділянок каналізаційних мереж, люків, гідродинамічне 

очищення каналізаційних колекторів –  на суму 830,4 тис.грн – кошти 

підприємства. 

          На водозаборі підземних вод «Минай» 

 Проведено роботи по технічному переоснащенню системи диспетчерського 

управління обладнанням свердловин, ремонт павільйонів, дверей на 

а/свердловинах, фарбування технологічних трубопроводів та обладнання в 

машинному залі, технічне переоснащення НС ІІ підйому та інш.  на загальну суму 

3101,8 тис.грн.  

     На водозаборі поверхневих вод (КОПВ) 



  Проведено фарбування технологічних трубопроводів та обладнання, 

реконструкцію освітлювачів на НФС-3, заміну дозаторів коагулянту на КОПВ 

технічне переоснащення НС 1 підйому НФС-3 – придбання та монтаж 3-х насосів,  

на загальну суму 1603,4 тис.грн -  кошти підприємства. 

            Також виконано роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду на 

каналізаційно-очисних спорудах КОС на загальну суму 1156,6 тис.грн.   

         Всього по підприємству вартість робіт по підготовці до зимового періоду 

склала 14 018,8,4 тис.грн, з них 12059,1 тис.грн - власні кошти  підприємства і 

1 959,7 тис.грн - кошти міського бюджету. 

            Бюджетна сфера: 

         До опалювального сезону було підготовлено 50 котелень бюджетної сфери: 

    - освіта – 43 кот.  

            - медицина – 3 кот.  

            - культура - 2 кот. 

            - виконком – 1кот. 

            - департамент праці та соціального захисту населення -1 кот. 

          До нормальної експлуатації в зимових умовах підготовлено 80 бюджетних 

установ міста: - освіта – 51 установа, медицина – 18, культура – 9, виконком – 1, 

управління праці та соціального захисту населення – 2.                

          Відповідно до розпорядження міського голови від 15.10.2020  № 490 

опалювальний сезон в м. Ужгороді було розпочато з 15.10.2020. Опалювальний 

сезон проходив стабільно, без аварійних ситуацій. 

            Розрахунки за енергоносії із бюджету міста проводились вчасно.   

  Відповідно до розпорядження міського голови № 147 від 31.03.2021 р. 

опалювальний сезон 2020-2021 було завершено у всіх сферах міського 

господарства з 1 квітня 2021 року. Але у зв'язку  пониженням середньодобової 

температури зовнішнього повітря опалювальний сезон було продовжено до 30 

квітня 2021 року розпорядженням міського голови від 19.04.2021 № 188. 

             Враховуючи вищевикладене та прийняття нового рішення, пропонується 

рішення  виконкому від 13.05.2020  № 189 "Про підсумки опалювального сезону 

2019-2020 та заходи з підготовки до опалювального сезону 2020-2021" та  від 

13.10.2020  № 367 "Про стан підготовки міського господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2020 – 2021 років", у зв’язку із виконанням, зняти з 

контролю. 

 

 

Директор департаменту                                              Володимир БАБИДОРИЧ 

 



                                                                                                                                                                           Додаток 1 

                                                                                                                                                                           до рішення виконкому 

                                                                                                                                                                           _____________№____ 

 
                                                                                                            ЗАХОДИ 

з підготовки об’єктів водопостачання та водовідведення 

КП «Водоканал м. Ужгорода» до роботи в осінньо-зимовий період  2021-2022  

 

№ 

п/п 

 

Перелік 

заходів і робіт 

Од. 

Одиниці 

виміру 

 

К-ть 

Потреба у коштах, тис. грн. (без ПДВ) 

Всього кошти 

підприє

мства 

міський 

бюджет 

субвенції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всього по підприємству:   14961,0 12611,0 2350,0 – 

I. КОС: 

1. Заміна вікон на будівлях КОС шт. 8 52,0 52,0 – – 

2. Заміна струмознімачів на відстійниках шт. 5 10,0 10,0 – – 

3. Заміна водопровідної мережі д-150 мм до очисних 

споруд від вул. Михайла Салтикова-Щедріна 

м.п. 400 300,0 300,0 _ – 

4. Ремонт зовнішньої штукатурки будівлі 

повітродувки 

м2 60 20,0 20,0 – – 

5. Заміна засувок Д-300-400 мм в залі активного мулу  шт. 3 75,0 75,0 – – 

6. Заміна трубопроводів подачі повітря на аеротенк м.п. 24 53,0 53,0 – – 

 Разом:   510,0 510,0 – – 

ІІ. Водопровідні  мережі: 

1. Капітальний ремонт водопровідної мережі     D – 

100-200 мм  по вул.  Одеській на віддалі від вул. 

Франтішека Тіхого до просп. Свободи, 61- 63 

м.п. 360 1100,0 1100,0 – – 

2. Заміна  в/вводів житлових будинків та аварійних 

ділянок водопроводу 

м.п. 1000 1000,0 200,0 800,0 – 

3. Заміна пожежних гідрантів на водопровідних 

мережах міста 

шт. 15 150,0 50,0 100,0 – 

4. Заміна застарілої запірно-регулюючої арматури D 

– 100-300 мм   

шт. 16 250,0 250,0 – – 
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5. Заміна засувки  D – 500 мм  по вул. Івана Франка -

Гвардійська, вул. 8 Березня - Олександра 

Можайського 

шт. 3 450,0 450,0 – – 

6. Заміна пошкоджених люків  на водопровідних 

мережах міста 

шт. 50 200,0 200,0 – – 

7. Виготовлення ПКД на капітальні ремонти 

вуличних  в/мереж по вул. Павла Пестеля (534 м.), 

вул. Устима Кармелюка (360 м.).  

шт. 2 70,0 70,0 – – 

 Разом:   3220,0 2320,0 900,0  

ІІІ. Каналізаційні мережі: 

1. Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення  

по місту d= 150-400 мм 

м.п. 400 700,0 100,0 600,0 – 

2. Заміна аварійної ділянки каналізаційного 

колектору по вул. Івана Крилова 

м.п. 100 450,0 – 450,0 – 

3. Заміна пошкоджених люків та ремонт колодязів на 

к/мережах міста 

шт. 100 350,0 350,0 – – 

4. Гідродинамічне очищення к/колекторів по місту м.п. 2000 – – – Виконується 
наявною у 

підприємства 

спецтехнікою 

згідно ППР 

5.  Ремонт камери на підвідному колекторі до КНС-2 

із заміною засувки Д-600 мм 

шт. 1 170,0 170,0 – – 

 Разом:   1670,0 620,0 1050,0 – 

IV. Об’єкти енергоживлення 

1. Укомплектування аварійним запасом обладнання, 

запасних частин та матеріалів 

  10,0 10,0 – – 

2. Укомплектування інструментом, засобами захисту    12,0 12,0 – – 

3. Перевірка засобів обліку електричної енергії, 

пристроїв релейного захисту, контрольно-

вимірювальних приладів, технічного стану 

електрообладнання та автоматики 

шт. 310 – – – – 

4. Проведення електротехнічних замірів та 

випробовування обладнання по об’єктах 

шт. 20 – – – – 
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підприємства 

5. Ремонт електромереж та освітлення на об’єктах 

підприємства 

  70,0 70,0  – 

6. Виготовлення ПКД на прокладання кабельної лінії 

35 кВт з будівництвом ТП 35 кВт/10 кВт 

шт. 1 250,0 250,0 – – 

 Разом:   342,0 342,0 – – 

V. КНС: 

1. Ремонт даху КНС-3, КНС-9 м2 150/13

0 

280,0 280,0 – – 

2. Розбирання прибудованого  побутового 

приміщення на    КНС-2 з влаштуванням вхідних 

дверей 

шт. 1 25,0 25,0 – – 

3. Монтаж (заміна) засувок та зворотних клапанів на  

КНС-1, 3, 5 

шт. 6 60,0 60,0 – – 

4. Монтаж додаткового заглибленого насосного 

агрегату  на КНС-2 

шт. 1 250,0 250,0 – – 

5. Фарбування трубопроводів та металоконструкцій 

на КНС 

м2 25,0 8,0 8,0 – – 

6.  Технічне переоснащення КНС-1 – придбання 

насосного агрегату з шафою керування 

шт. 1 1200,0 1200,0 – – 

7. Технічне переоснащення приточно-витяжної 

вентиляції на КНС-2 

шт. 1 560,0 560,0 – – 

8. Виготовлення ПКД на технічне переоснащення 

вентиляційної системи КНС-4 

шт. 1 37,0 37,0 – – 

 Разом:   2420,0 2420,0   

VІ. ПНС та РЧВ: 

1. Ремонт даху над приміщенням управління та 

обслуговування  РЧВ «Кальварія» 2х1000 м3 та 

побутового приміщення, заміна вікон та  дверей  

 

м2 

 

86,0 

 

110,0 

 

110,0 

 

– 

 

– 

2. Ремонт зовнішньої штукатурки  ПНС «Юність» м2 80 20,0 20,0 – – 

3. Облаштування павільйону на свердловині Горяни 

«555» 

шт. 1 25,0 25,0 – – 
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4. Фарбування технологічних трубопроводів та 

обладнання на ПНС  

м2 30 9,0 9,0 – – 

 Разом:   164,0 164,0 – – 

VІІ. КОПВ 

1. Фарбування технологічних трубопроводів та 

обладнання на КОПВ 

м2 25 6,0 6,0 – – 

2. Реконструкція освітлювача №4 на НФС-3 шт. 1 400,0 – 400,0 – 

3. Реконструкція горизонтальних відстійників на  

НФС-1 

шт. 2 80,0 80,0 – – 

4. Заміна дренажної системи у фільтрах на НФС-3 шт. 3 300,0 300,0 – – 

5. Заміна запірної арматури Д-300-600 на спорудах 

швидких фільтрів НФС-2,3 

шт. 15 900,0 900,0 – – 

6. Заміна покрівлі на будівлі водозабору НФС-1 м2 25 25,0 25,0 – – 

7.  Ремонт реагентного приміщення НФС-1 шт. 1 6,0 6,0 – – 

8. Технічне переоснащення НФС-1 – заміна вакуум 

насосу НС ІІ підйому  

шт. 1 35,0 35,0 – – 

9. Технічне переоснащення НФС-2 – заміна насосу 

перекачування води після промивки фільтрів  

шт. 1 350,0 350,0 – – 

 Разом:   2102,0 1702,0 400,0 – 

VІІІ. Водозабір «Минай» 

1.  Монтажні роботи по підключенню насосу №3 НС 

ІІ підйому 

шт. 1 90,0 90,0 – – 

2. Ремонт відмостки навколо машинного залу, 

побутових приміщень, хлораторної 

м.п. 160 40,0 40,0 – – 

3.  Будівництво та ремонт камер на водогонах від 

а/свердловин 

шт. 2 18,0 18,0 – – 

4. Фарбування технологічних трубопроводів та 

обладнання в машинному залі насосної станції 

м2 20,0 5,0 5,0 – – 

5. Ремонт огорожі І зони санітарної охорони шт. 2 95,0 95,0 – – 

6. Влаштування санвузла в побутовому приміщенні шт. 1 10,0 10,0 – – 

 Разом:   258,0 258,0 – – 
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ІХ. Виробнича база КП «Водоканал м. Ужгорода» 

1. Ремонт покриття  даху механічної майстерні м2 20,0 20,0 20,0 – – 

2. Влаштування козирка над входом в  аідмінбудівлю м2 15 15,0 15,0 – – 

3. Поточний ремонт приміщень адмінбудівлі шт. 2 80,0 80,0 – – 

4. Придбання аварійно-ремонтного автомобіля шт. 1 1600,0 1600,0 – – 

5. Придбання самоскиду 12,5 т шт. 1 1350,0 1350,0 – – 

6. Оснащення лабораторії підприємства (придбання 

хроматографу, автоклаву, термостату, к-ту 

обладнання для визначення мікробіологічного 

забруднення води) 

шт. 1 1210,0 1210,0 – – 

 Разом:   4275,0 4275,0 – – 

  

 

 Директор департаменту міського господарства                                                                                  Володимир БАБИДОРИЧ 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                                                              Ігор ФАРТУШОК 



                                                                                                                                                                           Додаток 2 

                                                                                                                                                                           до рішення виконкому 

                                                                                                                                                                           _____________№____ 

 

 

З А Х О Д И 

з підготовки об’єктів  закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 
 

№ 

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 

міського бюджету, 

тис.грн. 

Інші 

джерела 

фінансу-

вання, 

тис. грн. 

Капітальні 

видатки 

Поточні 

видатки 

1.  
УСЗОШ І ст. № 1 

вул. Висока, 4 

Поточний ремонт та профілактика 

котлів – 3 шт 16,0 
- 15,0 

 

Чищення  димоходів - 1,0 

2.  
УСЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 

вул. Підгірна, 43 

Пусконалагоджувальні роботи по 

підготовці модуля до нового 

опалювального сезону 2021-2022 47,7 - 

43,7 

 

Повірка опору контуру заземлення на 

блискавковідводу 
4,0 

3.  

УСШ № 3 

набережна 

Незалежності, 19 

Реконструкція системи опалення 

спортивної зали 
120,0 120,0 -  

4.  

УСШ № 5 

набережна Київська, 

16 

Заміна радіаторів та стояків корпус № 1-

10 шт. 
25,0 - 25,0  

5.  УЗОШ № 6 ім. Пусконалагоджувальні роботи 70,0 - 8,0  



Василя Степановича 

Гренджі-Донського, 

вул. Польова, 22 

 

Ремонт розширювального баку - 2,0 

Поточний ремонт котла № 2 - 4,0 

Придбання радіаторів отоплення - 8 шт. - 30,0 

Придбання крану-задвижки - 10,0 

Поточний ремонт системи опалення 

корпус № 2 
- 16,0 

6.  

УЗОШ № 7 

вул. Антоніна 

Дворжака, 41 

Поточний ремонт системи опалення 148,2 - 148,2  

7.  

УЗОШ І-ІІІ ст. № 8 

 вул. Академіка 

Корольова, 4 

Часткова заміна магістральних труб в 

підвальних приміщеннях 50,0 
- 25,0 

 

Часткова заміна труб в будівлі школи - 25,0 

8.  

УЗОШ №  9 

площа Шандора 

Петефі, 15 

 

Поточний ремонт модульного нагрівача 

36,5 

- 8,0 

 

Заміна трьох теплообмінників - 17,5 

Промивка шістьох теплообмінників - 3,0 

Ремонт електричної частини котельні - 2,0 

Налагоджувальні роботи - 6,0 

9.  

УЗОШ № 10  

Православна 

набережна, 24 

Манометр DM 05100 (1MPa - 4 шт. 

939,0 

- 1,35 

 

Встановлення манометру (60mbar) - 1,95 

Встановлення термометру 120 ℃ 

(сухий) 
- 0,4 

Встановлення манометру димових газів 

ТНМП 100УЗ ІР53 
- 0,9 

Придбання та заміна кранів для 

радіаторів Ø15- 67 комплектів 

Кран для радіаторів кутовий Ø 15 

обратка – 1 шт та подача – 1 шт. 

- 20,4 

Повірка лічильника та коректора - 5,0 

Заміна котлів КСВ-0,25 «ВК-22» - 3 шт 900,0 - 

Придбання насосу JSW m 1A, JSW m 9,0 - 



1С. 

10.  

БПЛ «Інтелект»-

ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 

Православна 

набережна, 25 

Заміна шарових кранів та голендерів 

діаметром 50 мм  - 6 шт. 

26,0 

- 14,0 

 Поточний ремонт системи опалення з 

частковою заміною корозійних ділянок 

сталевих труб 

- 12,0 

11.  

Ужгородська гімназія 

№ 13,  

вул. Іштвана 

Дендеші, 23 

Чищення димоходу - 1шт. 

 

83,8 

- 1,2 

 

Заміна старих батерей на алюмінієві, та 

комплектуючі - 10 шт 
80,0  

Технічне обслуговування котельні - 1,4 

Встановлення автоматичного 

розповітрювача системного 

теплопостачання  

- 1,2 

12.  

Ужгородська гімназія 

№ 14 

вул. Климента 

Тімірязєва, 12 

Встановлення додаткових батарей у 2 

класних приміщеннях – 2 шт. 

28,1 

- 12,0 

 
Повірка манометрів - 1,0 

Профілактика котлів - 2,7 

Прочистка вентиляційних димоходів - 1,4 

Технічне обслуговування котельні - 11,0 

13.  
УЗОШ І-ІІІ ст. № 15 

вул. Марії 

Заньковецької, 13 а 

Капітальний ремонт модульної 

котельні:  

-придбання котлів для газової модульної 

котельні згідно експертного висновку в 

кількості 2 одиниць; 

-роботи з демонтажу та монтажу котлів 

для газової модульної котельні.  

922,0 

868,0 
- 

 
 

Заміна циркуляційного насосу в системі 

опалення 
- 6,0 



Ремонт системи опалення у 

приміщеннях школи (заміна радіаторів, 

труб, вентилів та іншої запірної 

арматури) 

- 39,0 

Повірка лічильника  газу GMS-G 100 – 1 

шт. 
- 2,7 

Повірка коректора  ВЕГА-1.01 – 1 шт. - 3,0 

Демонтаж та монтаж лічильника газу та 

коректора – 2 шт. 
- 3,3 

14.  

Ужгородська гімназія 

№ 16 

вул. Юрія 

Жатковича, 24 

Чищення димоходів – 2 шт. 

21,5 

- 2,5 

 Заміна циркулярного насоса – 1 шт. 15,0 - 

Профілактика котлів - 4,0 

15.  
НВК «Гармонія», 

вул. Доманинська, 

263 

Заміна манометра - 2 шт. 

44,5 

- 1,1 

 

Ремонт плати автоматики котла - 0,9 

Придбання та встановлення резервного 

циркуляційного насосу 
38,0 - 

Придбання та встановлення 

автоматичних розповітрювачів - 2 шт. 
- 0,7 

Заміна манометра на газопроводу - 1,9 

Повірка газового лічильника - 1,4 

Повірка газового коректора - 0,5 

16.  
УЗОШ № 19 

вул. Марії 

Заньковецької, 66 

Заміна окремих ділянок металевих 

стояків на труби ППР  

Труба СКВ  25х3,4 – 75 м. 

50,0 

- 8,75 

 
Заміна радіаторів МС 140 на КС 22: 

500 х 1200 – 10 шт.; 
- 30,0 

Монтаж фасонних частин стояків -  75м - 8,75 

Заміна запірної арматури  на 

радіаторних підводках -10 шт. 
- 2,5 



17.  

Ужгородська  

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

№ 20-ліцей «Лідер» 

вул. Івана Сільвая, 3 

Заміна манометрів 0,6 МПа - 2 шт. 

26,3 

- 0,8 

 

Придбання та встановлення баку 

запасу води - 1 шт. 
- 5,0 

              Придбання та встановлення 

розширювального баку 500 л - 1 шт. 

14,5 

 
- 

Поточний ремонт циркуляційного 

насосу 
- 

1,0 

 

Налагоджувальні роботи - 
5,0 

 

18.  
Класична гімназія 

вул. 8 Березня, 44 

Придбання редуктора на шкафну газової 

котельні гімназії 

328,0 

316,0  

 
Придбання манометрів тиску - 5 шт - 2,5 

Придбання кранів - 3,0 

Пидбання труби 89 мм 10 м - 3,5 

Придбання засувки 80 мм - 2 шт - 3,0 

19.  
УПШ «Ялинка» 

вул. Адмірала 

Нахімова, 3 

Ревізія та чистка опалювальних котлів  

117,5 

- 15,0 

 

Заміна датчика контролю герметичності 

газу 
- 

2,5 

 

Ремонт та заміна трубопроводів 

тепломережі (підвальні приміщення) 
- 100,0 

20.  
УПШ «Престиж» 

вул.Василя 

Комендаря, 48 

Пусконалагоджувальні роботи 

(профілактика клапанів, поточний 

ремонт живильного насосу, заміна 

манометрів – 2 шт ) 

6,1 - 6,1  

21.  
СНВК «Пролісок» 

проспект Свободи, 41 

Заміна котла - 1 шт 

62,7 

- 30,0 

 
Повірка газових манометрів - 1,5 

Чищення димоходів - 1,2 

Часткова заміна труб системи опалення - 30,0 

22.  НВК«Веселка» Ремонт водопроводів гарячого та  - 150,0  



вул. Володимирська, 

38 

холодного водопостачання з 

установкою запірної арматури 

345,0 

 

  

Заміна несправних засувок - 75,00 

Ремонт (заміна) труб водопостачання - 120,0 

23.  
НВК «Первоцвіт» 

вул. Академіка 

Корольова, 2 

Заміна труб опалення  у підвалі – 50 м 

37,0 

- 10,0 

 Встановлення кранів - 4 шт. - 2,0 

Заміна радіаторів - 10 шт. - 25,0 

24.  

УВПУ торгівлі та 

технологій 

харчування 

вул. Капушанська, 

142 

Заміна тенів в електрокотлах ЕК01-

90/8М  - 5 шт. 

16,5 

- 10,0 

 
Заміна терморегуляторів на котлах 

ЕКО-90/8М 
- 5,0 

Заміна циркуляційного насосу в системі 

опалення  - 1 шт. 
- 1,5 

25.  
ЗДО № 1 

вул. Марка Вовчка, 

47 «А» 

Встановлення електроконтактного 

манометра 

 

 

 

93,0 

- 5,0 

 

Придбання та встановлення  резервного 

конденсатора 
12,0 - 

Реконструкція розподільного теплового  

вузла 
- 40,0 

Повірка лічильників та коректора - 6,0 

Придбання модему 17,0 - 

Заміна датчика температури - 3,0 

Пусконаладка котлів 10,0 - 

26.  
ЗДО № 2 

комбінованого типу 

пров. Приютський, 1 

Чищення димових та вентиляційних 

каналів 

11,1 

- 1,5 

 Промивання водяних фільтрів - 3,0 

Ремонт запальника - 0,9 

Поточний ремонт котлів - 3,0 



-  

Замір опору ізоляції розгалуження при 

експлуатації електроустановок 
- 1,6 

Технічне обслуговування вогнегасників - 1,1 

27.  
ЗДО № 6 «Сонечко» 

вул. Капітульна, 20, 

Поточний ремонт котельні: 

-заміна чугунної секції теплообмінника 

котла TERMOMAX – 2 шт.; 

21,7 

- 8,0 

 

- Демонтаж чугунного, непрацюючого 

котла, демонтаж зовнішнього 

накопичувального баку, (демонтаж та 

зворотній монтаж котлів – 2 шт.,заміна 

та утеплення трубопроводів трубною 

ізоляцією, монтаж сталевих 

трубопроводів обв`язки котлів на 

зварюванні, ремонт димоходу) 

- 12,0 

Повірка монометрів – 3 шт. - 0,5 

Чищення димоходу - 1,2 

28.  
ЗДО № 12 

вул. Мора Йокаї, 9 

 

Профілактика та про-мивання  котлів 

 2 шт. 

6,0 

- 1,0 

 

Хімічне очищення води 0,5 м.куб./год - 1,0 

Демонтаж, повірка,  монтаж манометрів 

-2 шт. 
- 1,0 

Профілактика циркуляційних насосів – 

2 шт. 
- 1,0 

Промивка димових теплообмінників та 

пальників котлів -2 шт. 
- 1,0 

Повірка лічильника - 1,0 

29.  
ЗДО № 15 «Казка» 

вул. Лесі Українки, 8 

Чищення котлів 
2,7 

- 1,5 

 Чищення димоходів - 1,2 

30.  ЗДО № 16 Чищення  димоходів 9,0 - 2,0 



«Зернятко» 

вул. Івана 

Айвазовського, 9 

Поточний ремонт циркуляційного 

насосу 
- 2,0 

Повірка опору контуру заземлення та 

блискавковідводу. 
- 3,0 

Поточний ремонт електрощитів із 

заміною автоматів 
- 2,0 

31.  
ЗДО № 18  

вул. Івана 

Айвазовського, 6 

Поточний ремонт котлів -2 шт 

36,2 

- 2,0 

 

Чищення димоходів - 2,0 

Частковий ремонт 

внутрішньобудинкової тепломережі 
- 17,0 

Демонтаж, повірка і монтаж газового 

лічильника – 1 шт. 
- 3,5 

Демонтаж, повірка і монтаж  коректора 

– 1 шт. 
- 2,5 

Повірка манометрів - 4 шт. - 1,2 

Повірка опору контуру заземлення - 8,0 

32.  
ЗДО № 19 

вул. Вілмоша Ковача, 

22 

Заміна термостата «КАРЕ» 1 шт. 

6,5 

- 1,5 

 

Повірка контрольно-вимірювальних 

приладів ( термометри, 

 монометри -  10 шт.) 

- 3,5 

Чищення димоходів - 1,0 

Заміна автоматичних випускників 

повітря – 3 шт. 
- 0,5 

33.  
ЗДО № 20,  

вул. Вілмоша Ковача, 

23 

Придбання та циркуляційного насосу – 

1 шт. 
20,0 20,0 -  

34.  
ЗДО № 21 

«Ластовічка» вул. 

Марії Заньковецької, 

Заміна котлів у зв’язку з їх 

непридатністю – 2 шт. 
300,0 300,0 -  



87 А. 

35.  
ЗДО № 26 

проспект Свободи, 59 

Поточний ремонт труб 

внутрішньобудинкової тепломережі: 

середня група №1, №2, 

 молодша група №1, №2, №3, 

харчоблок, коридор 

15,0 - 15,0  

36.  
ЗДО № 28 

вул. Миколи 

Добролюбова, 28/а 

Заміна автоматики охолодження 

аварійного котла 
19,0 

- 3,0 

 
Придбання комплекту димоходів котлів 

горизонтальна ділянка (2 компл.) 
16,0 - 

37.  

ЗДО № 29 

«Дивосвіт» 

вул. Михайла 

Грушевського, 61/а 

Повірка лічильника газу та коректора  

31,0 

- 4,0 

 

Заміна двох стояків - 10,0 

Заміна димових каналів до котлів 

(витяжки) 
- 5,0 

Замір опору заземлення - 2,0 

Часткова заміна радіаторів - 10,0 

38.  

ЗДО № 31 

«Перлинка» 

вул. Василя 

Докучаєва, 8 

Повірка манометрів 

33,0 

- 3,0 

 
Повірка лічильника - 5,0 

Встановити термоголівки на радіаторах-

40 шт. 
- 25,0 

39.  
ЗДО № 38 

вул. Академіка 

Корольова, 6 

Чищення димоходів 
2,9 

- 
1,2 

  

Технічне обслуговування газопроводу - 1,7 

40.  
ЗДО № 40 

вул. Августина 

Волошина, 36 

Заміна труб у ІІ молодшій групі та  

заміна батарей - 6 шт. 

 

125,0 

 

- 125,0  

41.  

ЗДО № 42 

«Джерельце» 

вул Теодора 

Легоцького, 19а 

Поточний ремонт котла 

53,0 

- 25,0 

 Придбання та встановлення резервного 

циркуляційного насосу системи 
28,0 

 
- 



теплопостачання 

42.  

ЗДО № 43 

вул. Іштвана 

Дендеші, 166 

 

Заміна котлів  

(розрив внутрішніх ребер на котлах 

«Термомакс», деталі закупити 

неможливо, дані котли зняті з 

виробництва) 

300,0 300,0   

43.  

УВПУ торгівлі та 

технологій 

харчування 

вул. Капушанська, 

142 

Заміна тенів в електрокотлах ЕК01-

90/8М  - 5 шт. 

 

 

16,5 

- 10,0 

 
Заміна тенів в електрокотлах ЕК01-

90/8М  - 2 шт. 
- 5,0 

Заміна циркуляційного насосу в системі 

опалення  - 1 шт. 
- 1,5 

44.  
ДНЗ «УЦПТО» 

вул. Сергія Мартина, 

3 

Заміна  зношених  труб системи 

теплопостачання  у адміністративному  

корпусі - 185 п.м. 206,0 

- 185,0 

 

Заміна розподільчого вузла 

теплопостачання (гребінка) 
21,0 - 

45.  
КУ «ІРЦ №1» 

вул.8 Березня,46 

Технічне обслуговування системи 

газопостачання та газового обладнання 

(в т.ч. чистка димових каналів) 

3,0 - 3,0  

 Разом   4 878,0 3084,5 1793,5  
 

 

 

Начальник управління                                                                                                                      Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА       

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                            Ігор ФАРТУШОК 



                                                                                                                                                                           Додаток 3 

                                                                                                                                                                           до рішення виконкому 

                                                                                                                                                                           _____________№____ 

 

З А Х О Д И 

з підготовки об’єктів  закладів охорони здоров’я  міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 

 

№ 

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 

міського бюджету, 

тис.грн. 

Інші 

джерела 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Капі-

тальні 

видатки 

Поточні 

видатки 

1 

КНП «Центральна 

міська клінічна 

лікарня» 

Ужгородської 

міської ради 

Ужгород, 

вул.Олександра 

Грибоєдова, 20 

(котельня, 

Головний корпус) 

Часткова заміна труб постачання гарячої води в 

підвалі медичного закладу, часткова заміна стояків 

подачі холодної води по поверхах 

200,00 - 200,00 - 

2 

м. Ужгород, 

АЗПСМ № 3 вул. 

Сергія Мартина , 2 

Капітальний ремонт внутрішніх систем електро, водо 

та теплопостачання із заміною труб та радіаторів, 

електропроводки 

4260,00 4260,00 - - 

3 

м. Ужгород,  

АЗПСМ № 4 

вул. Іштвана 

Заміна дефектних дільниць внутрішньої системи 

теплопостачання (заміна труб системи) 
45,00 - 45,00 - 



Сечені, 50 

4 

м. Ужгород, 

АЗПСМ  № 7 

вул. Капушанська, 

171 

Заміна дефектних дільниць внутрішніх систем 

теплопостачання (заміна труб системи) 
32,00 - 32,00 - 

5 

м. Ужгород, 

АЗПСМ № 8 

вул. Олександра 

Грибоєдова, 20 «В» 

Капітальний ремонт внутрішніх систем електро, водо 

та теплопостачання із заміною труб та радіаторів, 

електропроводки 

6400,00 6400,00 - - 

6 

м. Ужгород, 

тягова підстанція, 

вул. Олександра 

Грибоєдова, 20 «Е» 

Капітальний ремонт будівлі тягової підстанції 

(ремонт фасаду, покрівлі, внутрішній ремонт 

приміщення, ремонт електрощитка) 

950,00 950,00 - - 

7 

КНП 

«Ужгородська 

міська дитяча 

клінічна лікарня» 

Ужгородської 

міської ради 

м. Ужгород, вул.  

Ференца Ракоці, 3 

Проведення робіт по частковій заміні санітарно-

технічних приладів та змішувачів у відділенні 

клінічної лабораторії по вул. Гошовського, 2. 

Часткова заміна водопровідних труб в стаціонарі та 

денному стаціонарі закладу.  

24,00 - 24,00 - 

8 

КНП 

«Ужгородська 

міська поліклініка» 

Ужгородської 

міської ради 

м. Ужгород, вул. 

Олександра 

Грибоєдова, 20, 

«В» 

Капітальний ремонт підвального приміщення та 

проведення ремонту внутрішніх мереж гарячого та 

холодного водопостачання (підвальної частини 

споруди). Капітальний ремонт каналізаційних систем 

підвального приміщення споруди. 

 

 

800,00 800,0 - - 

9 КНП Виготовлення проектно-кошторисної документації 15,0 15,0 - - 



«Ужгородський 

міський пологовий 

будинок» 

Ужгородської 

міської ради 

для переобладнання опалення жіночої консультації 

№ 1 з природного газу на електричне 

10 

КНП 

«Ужгородський 

міський пологовий 

будинок» 

Ужгородської 

міської ради 

Переобладнання опалення жіночої консультації № 1 

з природного газу на електричне 
180,0 180,0 - - 

11 

КНП 

«Ужгородський 

міський пологовий 

будинок» 

Ужгородської 

міської ради 

Регламентні роботи та технічне обслуговування 

газових котлів в жіночих консультаціях № 1, № 2 та 

встановлення клапанів відсікачів та сигналізаторів 

загазованості 

12,0 - - 12,0 

 В с ь о г о :  12 918,0 12 605,0 301,0 12,0 
 

 

 

Начальник управління                                                                                                                                         Василь РЕШЕТАР 

  

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                          Ігор ФАРТУШОК 



                                                                                                                                                                           Додаток 4 

                                                                                                                                                                           до рішення виконкому 

                                                                                                                                                                           _____________№____ 

 

З А Х О Д И 

з підготовки об’єктів культури та спорту міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 
 

№ 

п/п 

Назва 

устано

ви, 

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 

міського бюджету, 

тис.грн. 

Інші 

джерела 

фінансу-

вання, 

тис. грн. 

Капітальні 

видатки 

Поточні 

видатки 

 Ужгородська дитяча музична школа № 1 ім. П.І. Чайковського вул. Августина Волошина, 11 

1.  
Обстеження мережі тепло і водопостачання 

школи. 
   3,0 

2.  Перевірка вентиляційних та димових каналів.    2,0 

3.  

Заключення договорів на планове технічне 

обслуговування внутрішньо будинкових систем 

газопостачання. 

   3,0 

4.  
Проведення хімпідготовки  води системи 

опалення. 
   2,0 

5.  
Випробування автоматики безпеки та 

регулювання приладів. 
   5,0 

                    Ужгородська дитяча школа мистецтв  пл.  Шандора Петефі, 20,22 

1.  Прочистка  вентиляційних та димових каналів 3,5  3,5  

2.  Заміри опору контура  заземлення 5,0  5,0  

3.  Планова повірка лічильника  та коректора газу -  -  

4.  Промивка та прочистка всіх пальників котлів 10  10  

5.  Обстеження системи опалення та водопостачання 5,0  5,0  

 
                     

                                Ужгородська міська централізована бібліотечна система вул. Августина Волошина, 20 



1.  

Перевірка системи опалення та електричного 

котла у центральній міській бібліотеці ( вул. 

Августина Волошина, 20) 

1,5  1,5  

2.  

Перевірка електричного котла та системи 

опалення у міський бібліотеці для дітей ( пл. 

Богдана Хмельницького, 3) 

1,5  1,5  

3.  

Очищення димоходу від забруднення, перевірка 

газового котла та системи опалення у бібліотеці-

філії № 2 (вул. 8-го Березня, 19) 

2,5  2,5  

4.  
Очищення грубки та димоходу у бібліотеці-філії 

№ 5 (вул. Іштвана Дендеші,160) 
0,8  0,8  

 Дитячо – юнацька спортивна школа № 1 м. Ужгород вул. І. Франка, 1 (стадіон «Авангард») 

1.  Перевірка електричних мереж та обігрівачів.     

  В с ь о г о : 29,8  29,8 15,0 
 

            Дитячо – юнацька спортивна школа № 1 м. Ужгород ( Івана Франка,1) та Міський центр дозвілля – Будинок культури  

(пл. Жупанатська, 3а) здійснюють  відшкодування за газопостачання та електричну енергію за орендовані приміщення.   

 

 

 

Начальник управління у справах культури, молоді і спорту                                                                Ольга ВАСИЛИНДРА                                                                    

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                    Ігор ФАРТУШОК 
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