
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 
 
 
Про стан підготовки міського 
господарства до роботи в осінньо- 
зимовий період 2020-2021 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 2020-2021 років та 
виконання заходів, передбачених рішенням виконкому  13.05.2020  № 189, 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 
           1. Інформацію про стан підготовки міського господарства до роботи в   
осінньо-зимовий період 2020-2021 років узяти до відома. 

             2. Утворити комісії для перевірки готовності міського господарства до  
роботи в осінньо-зимовий період (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  13.05.2020  
 № 189  «Про підсумки опалювального сезону 2019-2020 та заходи з підготовки 
до опалювального сезону 2020-2021». 
           4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до  функціональних повноважень. 
 
 
  
 Міський голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 
 
                                                                                                    
 
 



 
                                                                                              Додаток 1 
                                                                                              до рішення виконкому 
                                                                                              _____________№____ 
 
                                                             Склад 

комісії для перевірки готовності житлово-комунального господарства 
до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

 
 

Фартушок Ігор Іванович                      -     заступник міського голови, голова  
                                                                      комісії 
 
                                                      Члени комісії: 
             
Афанасьєв Максим Юрійович - директор ТОВ «Наш Добробут» (за 

згодою) 
Білонка Володимир Іванович -  депутат Ужгородської міської ради  

 (за згодою) 
Гапак Юрій Юрійович -  директор ТОВ  «ЖРЕР-8» (за  згодою) 
Довбак Іван Михайлович - директор КП «КШЕП» 
Карташов Станіслав 
Олександрович  

- директор КП «Водоканал   
м. Ужгорода» 

Куберка Марина Юріївна  - 
 
 
 

 

начальник відділу експлуатації  
житлового фонду та інженерних 
мереж управління житлово-
комунального господарства   
департаменту міського господарства 

Ленчак В'ячеслав Яношович - директор ТОВ «Управління житлом» 
(за згодою) 

Малеш Валентин Іванович - директор ТОВ «Хаус Менеджмент 
Групп» (за згодою) 

Рожак Віра Іванівна - директор ПП «УжБудСервіс» (за 
згодою) 

Тереняк Богдан Іванович - директор ТОВ «Житло-Сервіс» (за 
згодою) 

Турянчик Олександра 
Олександрівна 

- начальник управління житлово-
комунального господарства 
департаменту міського господарства 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                Олена МАКАРА         
  
 
 



 
 
                                                                                                   Додаток 2 

                                                     до рішення виконкому 
                                              _____________№____ 

 
                                                             Склад 

комісії для перевірки готовності закладів освіти 
до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

 
Андріїв Богдан Євстафійович         -      міський голова, голова комісії 
 
                                                       Члени комісії: 
 
Вітязь Лариса Тарасівна -    директор закладу дошкільної освіти  

  загального розвитку  № 16 «Зернятко»  
Камінська Олена Анатоліївна -    депутат Ужгородської міської ради  

  (за згодою) 
Мухомедьянова Наталія 
Богданівна 
 

-    начальник управління освіти 
 

Свищо Юрій Юрійович -    заступник директора з адміністративно-   
господарської роботи УСЗОШ І-ІІІ ст.  
№ 4 

Січка Марія Василівна -  провідний фахівець групи 
бухгалтерського обліку та звітності 
управління освіти 

 Юрко Адам Адамович  - 
 

  начальник управління капітального  
 будівництва 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                Олена МАКАРА         
  
 
  

  
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   
 
                                                                                                   Додаток 3 

                                                           до рішення виконкому 
                                               _____________№____ 

 
                                                             Склад 

комісії для перевірки готовності закладів охорони здоров'я 
до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

 
 

Гомонай Василь Васильович          -    заступник міського голови, 
                                                                 голова комісії 
 
                                                       Члени комісії: 
 
Камінська Олена Анатоліївна - 

 
  депутат Ужгородської міської     
  ради (за згодою) 

Корнєєвець Павло Павлович -   інженер КНП «Ужгородський міський  
 центр первинної медико-санітарної    
 допомоги» 

Куштинець Іван Васильович -   відповідальний за газове господарство   
  КНП «Ужгородський міський центр  
 первинної медико-санітарної   

  допомоги» 
Матвеєва Тетяна Миколаївна        - 

 
 

заступник директора з   економічних 
питань КНП «Ужгородська міська              
дитяча клінічна лікарня» Ужгородської 
міської ради 

Решетар Василь Васильович - 
 

начальник управління охорони  
здоров′я 

 
  

Керуючий справами виконкому                                                Олена МАКАРА         
  
 
 
 
                                                         
 

  
 

 
                                                                                                    



 
                                                                                                   Додаток 4 

                                              до рішення виконкому 
                                                                                                   ___________№______ 
 
                                                              
                                                          Склад 

комісії для перевірки готовності закладів культури 
до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років 

 
Гомонай Василь Васильович           -    заступник міського голови, 
                                                                  голова комісії 
 
                                                     Члени комісії: 

 
 Громова Наталія Борисівна - директор Ужгородської дитячої  

     школи мистецтв 
 Камінська Олена Анатоліївна    -    депутат Ужгородської міської          

        ради (за згодою) 
 Ленарт Людмила Михайлівна  -    директор міської централізованої   

      бібліотечної системи міста 
 Охрим Олена Юріївна - директор Ужгородської дитячої  

     музичної школи № 1 ім.        
      П.І.Чайковського 

 Чегіль Марʼяна Михайлівна - начальник відділу культури 
управління у справах культури, молоді 
та спорту 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                Олена МАКАРА         
  
 
  
 

  
 
 
 

 
 



  
З В І Т 

про виконання заходів з підготовки об’єктів управління у справах культури, 
молоді та спорту  до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 

 

№ 
п/п 

  
 Перелік технічних проблем згідно з 

дефектними актами та заходів, 
направлених на їх вирішення 

Орієнтовна вартість робіт та матеріалів,  
джерела фінансування, тис. грн. 

Виконання 
 

  
 

Загаль
на 
потре-
ба в 
кошта
х, тис. 
грн. 

Фінансування з 
міського 
бюджету, 
тис.грн. 

Інші 
джерела 

(спец.фонд), 
тис. грн. 

Капі 
тальні 
видат 
ки 

Поточні 
видатки 

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

1. Обстеження мережі тепло і 
водопостачання школи    3,0 виконано  

2. Перевірка вентиляційних та димових 
каналів    1,0 виконано  

3. 
Заключення договорів на планове технічне 
обслуговування внутрішньобудинкових 
систем газопостачання 

   2,0 виконано  

4. Проведення хімпідготовки  води системи 
опалення    2,0 виконано  

5. Випробування автоматики безпеки та 
регулювання приладів.     в процесі виконання  

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

1. Прочистка  вентиляційних та димових 
каналів    1,3 виконано  

2. Заміри опору контура  заземлення    0,9 виконано  



3. Планова повірка лічильника  та коректора 
газу    2,5 виконано  

4. 
5. 

Промивка та прочистка всіх пальників 
котлів    0,5 завершуються роботи  

Обстеження системи опалення та 
водопостачання    3,0 виконано  

                     Ужгородська міська централізована бібліотечна система вул. Августина Волошина,20 

1. 
Перевірка системи опалення та 
електричного котла у центральній міській 
бібліотеці ( вул. Августина Волошина, 20) 

   1,0 виконано  

2. 
Перевірка електричного котла та системи 
опалення у міський бібліотеці для дітей ( 
пл. Богдана Хмельницького, 3) 

   1,0 виконано  

3. 

Очищення димоходу від забруднення, 
перевірка газового котла та системи 
опалення у бібліотеці-філії № 2 (вул. 8-го 
Березня, 19) 

   0,5 виконано  

4. 
Очищення грубки та димоходу, утеплення 
вікон у бібліотеці-філії № 5 (вул. Іштвана 
Дендеші, 160) 

   0,5 виконано  

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

1. Перевірка електричних мереж та 
обігрівачів.     виконано  

 
  Начальник управління                                                                                                                                  Ольга ВАСИЛИНДРА 
 
 
  



                                                                                                                                                                
                          

 
                                                                                                                

З В І Т 
про виконання заходів з підготовки об’єктів медичних закладів міста 

до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 
 

№ 
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. 

Виконання Одиниці 
виміру 

Кількі
сть 

Загальна 
потреба в 
коштах, тис. 
грн. 

Фінансування з місцевого 
бюджету (бюджет 
розвитку), тис.грн. 

Інші джерела 
фінансування, 

тис. грн. Капітальні 
видатки 

Поточні 
видатки 

1 

Централь
на міська 
клінічна 
лікарня, 
м. 
Ужгород, 
вул.Олекс
андра 
Грибоєдов
а, 20 
(котельня, 
Головний 
корпус) 

Повірка термометрів, 
манометрів в 
бойлерних ц/о та вузли 
водопостачання   
ремонт 
електроосвітлення 
перехідних галерей   шт. 200 

 
 
 

50,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Виконано 

 

Електротехнічні 
виміри та 
випробування 
електрообладнання 

точок 800 60,0 - 60,0 - Виконано 

 Повірка медичної шт. 120 40,0 - 40,0  Виконано 



апаратури 

 Придбання для заміни 
кранів, клапанів шт. 80 40,0 - 40,0  Виконано 

 
Придбання 
умивальників, 
унітазів, змішувачів 

 100 80,0 - 80,0  Виконано 

 Придбання 
електроавтоматів шт. 60 100,0 - 100,0  Виконано 

 
Придбання 
діелектричних 
килимів, рукавиць 

 60 20,0 - 20,0  Виконано 

 
Ремонт регулювання 
вікон, дверей з 
металопластику 

шт. 900 350,0 - 350,0  Виконано 

 Ремонт посходових 
кліток шт. 2 20,0 - 20,0  Виконано 

 
Поточний ремонт 
зовнішнього 
електроосвітлення 

система 1 40,0 - 40,0  Виконано 

3 

АЗПСМ 
№ 2, м. 
Ужгород, 
вул. 
Гранітна, 
8 а 

Налагодження 
автоматики газового 
котла 

  3,6 - 3,6 - Виконано 

4 

АЗПСМ 
№ 5, м. 
Ужгород, 
вул. 
Челюскін
ців, 10  

Ремонтно-
профілактичні роботи 
внутрішньої системи 
теплопостачання та 
горячого 
водопостачання, ревізія 
запірної та регулюючої 
арматури згідно з 
дефектним актом, 

  7,6 - 7,6 - Виконано 



налагодження 
автоматики газового 
котла 

5 

АЗПСМ 
№ 7, м. 
Ужгород, 
вул. 
Капушанс
ька, 161 

Ремонтно-
налагоджувальні 
роботи газового котла 

  3,3 - 3,3 - Виконано 

6 

АЗПСМ 
№ 3, м. 
Ужгород, 
вул. 
Сергія 
Мартина, 
2 

Капітально-ремонтні, 
профілактичні та 
налагоджувальні 
роботи автоматики 
газових котлів, ревізія 
запірної та регулюючої 
арматури, промивка 
внутрішньої системи 
опалення 

  26,5 - 26,5 - Виконано 

7 

ПЗПСМ 
№ 4 , м. 
Ужгород, 
вул. 
Іштвана 
Сечені, 50 

Ремонтно-
профілактичні роботи 
внутрішньої системи 
теплопостачання та 
гарячого 
водопостачання 

  6,6 - 6,6 - Виконано 

8 

КНП 
«Ужгород
ський 
міський 
центр 
первинної 
медико-
санітарної  
 
допомоги
» 

Заключення договорів 
з відновлення 
постачання газу, 
технічного 
обслуговування 
газових котлів, 
обстеження димових 
каналів 

  48,0 - 48,0 - Виконано 



 Всього по медичних закладах   895,6 - 895,6 - - 
 
 
Начальник управління                                                                                                                                           Василь РЕШЕТАР 
 
 
  



Звіт 
про виконання заходів з підготовки об’єктів закладів освіти м. Ужгорода  

до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 
 
 

№ 
п/п 

Назва установи, 
адреса, 

відповідальна особа 

Перелік технічних проблем згідно з 
дефектними актами та заходів, 
направлених на їх вирішення 

 

Аналіз виконання 
(виконано/не виконано) 

Загальна 
потреба в 
коштах, 
тис. грн. 

 

1. УСЗОШ І ст. № 1 
вул. Висока, 4  

Поточний ремонт котлів – 3 шт. 

15,0 

у процесі виконання 
Чищення димоходів –    1 шт. виконано 
Профілактика циркулярних насосів – 2 
шт. виконано 

2. 
УСЗОШ № 2 

вул. Підгірна, 43  
 

Повірка лічильника газу GMS-G № 
4040164 2А 4 – 1 шт. 

217,5 

виконано 

Повірка коректора ВЕГА-1.01-ВБ-0.4-
60-0.5НЧ – 1 шт. виконано 

Демонтаж та монтаж лічильника газу 
та коректора – 2 шт. виконано 

Проведення техніч. опосвідчення та 
гідравлічне випробування  котлів 
SAB-0.5 – 2 шт.  

заплановано виконання до початку 
опалювального сезону 

Пусконалагоджувал. роботи по 
підготовці модуля до нового 
опалювального сезону 2020-2021 – 1 
шт. 

заплановано виконання до початку 
опалювального сезону 

Повірка опору контуру заземлення та 
блискавковідводу виконано 

Поточний ремонт електрощитків та 
вузлових щитків закладу із заміною 
автоматів електрозахисту – 9 шт. 

 не виконано (брак фінансування) 

Поточний ремонт труб теплоносія із 
заміною запорної арматури – 10 шт. не виконано (брак фінансування) 



3. 
УСШ № 3 
набережна 

Незалежності, 19  

Реконструкція системи опалення 
спортивної зали (проект бюджету 
громадської ініціативи) 

410,96 не виконано (брак фінансування) 

4. 
СЗОШ № 4 

пл. Жупанатська, 10 
 

Демонтаж, повірка і монтаж газового 
лічильника та коректора – 1 шт. 30, 4 

виконано 

Заміна циркуляційного насосу в 
системі опалення (праве крило) – 1 шт. виконано 

5. 

УСШ № 5 
набережна 

Київська, 16 
 

Хімічне очищення води 05 м3/год – 
корпус №1 

384,0 

виконано 

Демонтаж, повірка і монтаж 
манометрів, корпус №1 виконано 

Заміна котла 50 кВт, корпус №2 – 1 
шт. не виконано (брак фінансування) 

Заміна радіаторів та стояків не виконано 

6. 

УЗОШ № 6 
ім.В.С.Гренджі-

Донського 
вул. Польова, 22 

 

Ремонт котла №1 –1шт. 

35,0 

заплановано виконання до початку 
опалювального сезону 

Ремонт триходового клапана – 1 шт. виконано 
Заміна ламп освітлення  виконано 
Обслуговування живильного насосу – 
1 шт. виконано 

7. 
УЗОШ № 7, вул. 

Антоніна Дворжака, 
41 

Поточний ремонт системи опалення 373,2 не виконано (брак фінансування) 

8. 
УЗОШ № 8 

вул. Академіка 
Корольова, 4 

Заміна котлів – 2 шт. 
 
 

500,0 не виконано (брак фінансування) 

9. 

УЗОШ №  9 
площа Шандора 

Петефі, 15 
 

Промивка теплообмінників котлів            
МН-120 - 12 шт. 

40,0 

виконано 

Ремонт автоматики або заміна блоку – 
1шт. виконано 

Ремонт зовнішнього газоходу виконано 

10. 

УЗОШ № 10  
Православна 

набережна, 24 
 
 

Придбання та заміна кранів для 
радіаторів Ø15- 67 комплектів  103,6 

 

виконано 

Кран для радіаторів кутовий Ø 15 
обратка – 1 шт та подача – 1 шт. виконано 



Термометр для котла Ø 15 – 1 шт. виконано 
Манометр для котла 1,5 МПа Ø 15 – 
1шт. виконано 

Насос циркуляційний Wilo Star Rs  виконано 
25/6 – 130 ориг (новий корпус) - 4 шт. виконано 
Насос циркуляційний DAB A80/180 XM 
(новий корпус) – 1 шт виконано 

Насос циркуляційний DAB A110/180 
XM (старий корпус) – 3 шт. виконано 

Насос циркуляційний Wilo Тор S 30/10 
EM (новий корпус) – 1 шт. виконано 

Насос циркуляційний в комплекті 
Wilo Тор-S 65/13 DM (котельня) – 1 
шт. 

виконано 

11. 

БПЛ «Інтелект»-
ЗОШ І-ІІІ ст.      № 

11 
Православна 
набережна, 25 

Профілактика циркуляц. насосу із 
заміною торцевих ущільнень – 1 шт. 

12,2 

виконано 

Заміна шарових кранів та голендерів 
діамет-ром 50 мм  - 6 шт. виконано 

12. 
УЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 12  вул. Марії 
Заньковецької, 17 а 

Заміна впускних вентилів на магістра-
льній лінії – 2 шт. 

200,0 

не виконано (брак фінансування) 

Заміна старих опалювальних труб на 
труби ППР – 40 п.м. в процесі виконання 

Заміна старих батарей на алюмінієві та 
комп-лектуючих до них у початковій 
та старшій школі – 15 шт. 

в процесі виконання 

Заміна старих батарей на алюмінієві та 
комплектуюч. у корид. та галереях 
школи – 15 шт. 

в процесі виконання 

13. 

Ужгородська 
гімназія № 13 
вул. Іштвана 
Дендеші, 23 

 

Заміна електромагнітного клапана в 
котельні – 1 шт. 

6, 4 

виконано 

Поточний ремонт  системи 
теплопостачання (перенос труби) виконано 

Заміна термопари котла виконано 



14. 

Ужгородська 
гімназія № 14 
вул. Климента 
Тімірязєва, 12 

 

Заміна лічильника газу (згідно 
припису Закарпатгазу) G 10 – 1 шт. 15, 0 

виконано 

Повірка манометрів виконано 
Профілактика котлів виконано 

15. 
УЗОШ № 15 

вул. Марії 
Заньковецької, 13/а 

Проведення заміни котлів газової 
модульної котельні згідно експертного 
висновку - 2 шт. 

867,0 не виконано (брак фінансування) 

16. 

Ужгородська 
гімназія № 16 

вул. Юрія 
Жатковича, 24 

 

Повірка газового лічильника  - 1 шт. 

32, 0 

виконано 
Чищення димоходів – 1 шт. виконано 
Демонтаж, повірка і монтаж 
манометрів виконано 

Заміна циркулярного насоса – 1 шт. виконано 
Профілактика котлів виконано 

17. 

УЗОШ № 19 
вул. Марії 

Заньковецької, 66 
 

Заміна окремих ділянок металевих 
стояків на труби ППР – 1460 м 
Труба СКВ  20х3,4 – 300 м.) 
Труба СКВ  25х3,4 – 800 м.) 
Труба СКВ  32х4,4 – 260 м.) 
Труба СКВ  40х5,4 – 100 м.) 

1300,0 

не виконано (брак фінансування) 

Заміна радіаторів МС 140 на КС 22 - 
179 шт.: 
500 х 800 – 1 шт.; 
500 х 1000 – 14 шт.; 
500 х 1200 – 162 шт.; 
500 х 1400 – 2 шт.) 

не виконано (брак фінансування) 

Монтаж фасонних частин стояків -  
1460 м не виконано (брак фінансування) 

Заміна запірної арматури  на 
радіаторних підводках -179 шт. не виконано (брак фінансування) 

18. 

УЗОШ № 20 – ліцей 
«Лідер» 

вул. Івана Сільвая, 3 
 

Заміна датчиків (пресостат) в кількості 
- 4 штук 

38,4 

виконано 

Встановлення автома-тики Котбус -1 
котла КСВ – 0,25 – 1 шт. виконано 

Встановлення електро-магнітних 
котушок газових клапанів -2  шт. виконано 

Манометри кПа  –  4 шт.  виконано 



Пусконалагоджені роботи  виконано 

19. 

Класична гімназія 
вул. 8-го Березня, 

44 
 

Придбання:  
- Редуктор на котельню 
- Дистанційний блок сигналізації  
- манометри (5 шт) 

49, 0 виконано 

Послуги по встановленню виконано 

20. 

Лінгвістична 
гімназія ім. Т.Г. 

Шевченка 
набережна 

Незалежності, 4 

Повірка газового лічильника – 1 шт. 

13, 5 

виконано 
Повірка коректора газу – 1 шт. виконано 

Регламентні роботи тепломеханічної 
частини котельні – 1 шт. виконано 

21. 

НВК «Гармонія» 
вул. 

Доманинська, 263 
 

Заміна манометра - 2 шт. 

38, 85 

виконано 
Ремонт плати автоматики котла – 1 
шт. виконано 

Придбання та встановлення 
резервного циркуляційного насосу – 1 
шт. 

виконано 

Придбання та встановлення 
автоматичних розповітрювачів – 2 шт. виконано 

Заміна манометра на газопроводі – 1 
шт. виконано 

22. 

НВК «ЗОШ І ст 
ДНЗ - «Ялинка» 
вул. Адмірала 
Нахімова, 3 

Ремонт тепломережі (труби в 
підвальному приміщенні) 100,0 не виконано (брак фінансування)  

23. 

НВК «ЗОШ І ст 
ДНЗ - «Престиж» 

вул.  Василя 
Комендаря 

(Джамбула), 48 

Заміна манометрів-2 шт. 

2,4 

виконано 

Заміна фільтра грубої очистки-1шт. виконано 

Поточний ремонт газового котла-1шт. виконано 

24. 

СНВК 
«Пролісок» 

проспект Свободи, 
41 
 

Повірка газового лічильника та 
коректора  

13,8 

виконано 

Повірка газових манометрів виконано 
Чищення димоходів виконано 
Заміна секцій чугунних котлів (2 шт) виконано 

Заміна газового сигналізатора виконано 



25. 

НВК«Первоцвіт» 
вул. Академіка 
Корольова, 2 

 

Заміна радіаторів - 10 шт. 

31,1 

виконано 
Заміна труб  1 п. - 15м. виконано 
Заміна вентилів 32 - 6 шт. виконано 
Заміна труби ¾ - 20м. виконано 
Заміна задвижки  виконано 

26. 

НВК«Веселка» 
вул. Володи-
мирська, 38 

 

Заміна труб гарячого водопостачання  
- 60м 

77,0 

виконано 

Реконструкція водовідведення та 
водопостачання у приміщенні класів 
та груп дитсадка (труби пластмасові 
каналізаційні діаметр 50 -20м.,шланги 
для змішувачів 20шт.) 

виконано 

Заміна вентилів для спуску повітря у 
підвальному приміщенні в комплекті 
50 шт. 

виконано 

Заміна кранів на стояках 
теплопостачання – 50 шт. виконано 

27. 

УВПУ торгівлі та 
технологій 
харчування 

 

Заміна тенів в електрокотлах ЕК01-
90/8М  - 5 шт. 14,0 

виконано 

Заміна циркуляційного насосу в 
системі опалення  - 1 шт. виконано 

28. 

ЗДО № 1 
вул. Марка Вовчка, 

1 
 

Встановлення електроконтактного 
манометра 

65,0 

не виконано 

Придбання та встанов-лення  
резервного конденсатора не виконано (брак фінансування) 

Реконструкція розподільного 
теплового  вузла не виконано (брак фінансування) 

Прочистка вентиляційних димоходів виконано 
Технічне обслугоування котельні виконано 

29. 

ЗДО № 2 
провулок 

Приютський, 1 
 

Демонтаж, повірка і монтаж 
манометрів  

4,85 

виконано  

Чищення димоходу  виконано 
Ремонт котлів та обладнання: ремонт 
газового клапану, заміна термопари виконано 

30. ЗДО № 6 «Сонечко» Демонтаж чугунного, непрацюючого 
котла, демонтаж зовнішнього 9,95 виконано 



накопичувального баку, поточний 
ремонт котельні (демонтаж та 
зворотній монтаж котлів – 2 шт., 
заміна та утеплення трубопроводів 
трубною ізоляцією, монтаж сталевих 
трубопроводів обв`язки котлів на 
зварюванні, ремонт димоходу) 
Демонтаж, повірка і зворотній монтаж  
газового лічильника 

виконано 

Повірка манометрів виконано 
Чищення димоходів виконано 

31. 

ЗДО № 7 «Віночок» 
вул. Августина 
Волошина, 46 

 

Повірка манометрів –4 

10,2 

виконано 
Заміна газової  колонки  з фітілем – 1 
шт. 

виконано 

Заміна шарових кранів – 3 шт виконано 

32. 
 

ЗДО № 12 
вул.Мора Йокаї, 9 

 

Профілактика та промивання  котлів – 
2 шт. 

7,0 

виконано 

Хімічне очищення води 0,5 м.куб./год виконано 
Демонтаж, повірка,  монтаж 
манометрів – 2 

виконано 

Профілактика циркуляційних насосів – 
2шт 

виконано 

Промивка димових теплообмінників 
та пальників котлів –2 шт. 

виконано 

33. 
ЗДО № 15 «Казка» 

вул.Лесі Українки, 8 
 

Чистка котлів 
3,0 

виконано 
Обслуговування та перевірка 
живильного насосу 

виконано 

34. 

ЗДО № 16 
«Зернятко» 
вул. Петра 

Айвазовського,9 

Повірка газового лічильника та 
коректора  

4,6 

виконано 

Повірка газових манометрів виконано 
Профілактика котлів виконано 
Чистка  димоходів виконано 

35. 

ЗДО № 18 
вул. Петра 

Айвазовського,5 
 

Поточний ремонт котла  

10,0 

виконано 
Чищення димоходів виконано 
Часткова заміна труб  мережі системи 
опалення 

виконано 



36. 

ЗДО № 19 
вул. Вілмоша 

Ковача, 22 
 

Повірка газового лічильника 

18,3 

виконано 
Повірка газового коректора виконано 
Повірка контрольно-вимірювальних 
приборів (монометри, термометри) -12 
шт. 

виконано 

Ремонт газового котла №2 виконано 
Чищення димоходів  виконано 
Заземлення (котельні) виконано 

37. 

ЗДО № 20 
вул. Вілмоша 

Ковача, 23 
 

Придбання та встановлення газового 
котла « Рівнотерм 96» - 1 шт. 

50,0 
 

не виконано (брак фінансування) 

Придбання та встановлення 
циркуляційного насоса – 1 шт. 

виконано 

Повірка лічильника газу та коректора  виконано 
Повірка  газових манометрів виконано 

38. 

ЗДО № 21 
«Ластовічка» 

вул. Марії 
Заньковецької, 87/а 

 

Поточний ремонт котла №1 – 1 шт. 

34,8 

виконано 

Заміна рециркуляційних насосів – 2 
шт. 

виконано 

Наладка котлів - 2 шт. виконано 
Закупка резервного циркуляційного 
насосу – 1 шт. 

виконано 

39. 
ЗДО № 26 

проспект Свободи, 
59 

Частковий ремонт внутрішньо 
будинкової тепломережі 5,0 

виконано 

40. 

ЗДО № 28 
вул. Миколи 

Добролюбова, 28/а 
 

Повірка манометрів  - 13 шт., 
термометрів - 3 

14,5 

виконано 

Заміна димових каналів до котлів 
(горизонталь-на ділянка) 

виконано 

Чищення димоходів  виконано 
Ремонт та підсилення котлової 
пластини (полка) – 2 шт.  

виконано 

Заміна ущільнювача на дверцятах виконано 

41. 

ЗДО № 29 
«Дивосвіт» 

вул. Михайла 
Грушевського 61/а 

Заміна радіаторних кранів - 40 шт. 8,0 

виконано 



42. 

ЗДО № 31 
«Перлинка» 
вул.Василя 
Докучаєва,8 

 

Придбання та встановлення балону 
для фільтрування 

12,0 

виконано 

Встановити термоголівки на 
радіаторах - 40 шт. 

виконано 

Повірка манометрів виконано 

43. 
ЗДО № 36 

вул. Андрія 
Бачинського, 27 

Заміна кранів Маєвського - 20 шт. 
11,0 

виконано 

Заміна стояків – 3 шт. виконано 

44. 
ЗДО № 38 

вул. Академіка 
Корольова, 6 

Повірка коректора 
2,5 

виконано 

Чистка димоходів виконано 

45. 

ЗДО № 39 
«Журавлик» 

вул. Павла Пестеля, 
20 
 

Повірка лічильника газу та коректора 

7,5 

виконано 
Заміна задвижок подачі тепла - 3 шт. виконано 
Заміна циркуляційних насосів - 2 шт. виконано 
Заміна насосів подачі тепла -2 шт. виконано 
Повірка  газових манометрів виконано 

46. 
 

ЗДО № 40 
вул. Августина 
Волошина, 36 

Придбання та перепідключення ГВП 
500 л 34,5 

виконано 

47. 

ЗДО № 42 
«Джерельце» 
вул. Тиводара 
Легоцького, 19 

 

Поточний ремонт котла, ремонт 
циркуляційних насосів  - 2 шт. 

38,0 

виконано 

Встановлення датчика тиску води виконано 
Ремонт триходового клапана виконано 
Заміна датчика тиску повітря пальника виконано 

48. 

ЗДО № 43 
вул. Іштвана 
Дендеші, 166 

 

Розірваня внутрішніх ребер на котах 
Термомакс (потреба у заміні котлів 
повністю, так як деталі закупити 
неможиво, такі котли зняті з 
виробництва) 

150,0 

не виконано (брак фінансування) 

 
                            
                       Начальник управління освіти                                                                                      Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА 
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