
           П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про підсумки опалювального  

сезону 2018-2019 та заходи  

з підготовки до опалювального 

сезону 2019-2020 

  

          Керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", заслухавши інформацію про підсумки 

опалювального сезону 2018-2019 та розглянувши запропоновані заходи з 

підготовки житлово-комунальних підприємств міста, закладів освіти та 

охорони здоров’я  до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Інформацію про підсумки опалювального сезону 2018-2019 взяти до 

відома. 

2. Затвердити заходи з підготовки комунальних підприємств, закладів 

освіти та охорони здоров’я  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-

2020 (додатки 1,2,3). 

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

управління освіти (Мухомедьянова Н.Б.) та управління охорони здоров’я 

(Решетар В.В.) до 01.10.2019 року забезпечити виконання затверджених заходів 

у повному обсязі.  

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

бюджетні призначення у межах бюджету на 2019 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                                                    

 

 



 

                                                                                                                                                               Додаток 1 

                                                                                                                                                               до рішення виконкому 

                                                                                                                                                               __________________№____ 
 

 

                                                                                                  ЗАХОДИ 

з підготовки об’єктів водопостачання та водовідведення 

КП “Водоканал м. Ужгорода” до зимового періоду  2019-2020  

 

№ 

п/п 

 

Перелік 

заходів і робіт 

Од. 

Одиниці 

виміру 

 

К-ть 

Потреба у коштах, тис. грн. 

Всього кошти 

підприємства 

міськи

й 

бюджет 

субвенції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всього по підприємству:   6266,0 3631,0 2635,0 – 

I. КОС: 

1. Ремонт  лотків аварійного скиду стоків м.п. 150 380,0 380,0 – – 

2. Заміна засувок Д-100-250 мм в машинному залі 

пісколовок та на станції сирого осаду 

шт. 4 35,0 35,0 – – 

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

4. Заміна ділянки водопроводу від вул. Михайла 

Салтикова-Щедріна до в/вводу на КОС  d-90 мм 

м.п. 200 150,0 150,0 _ – 

5. Утеплення розподільчих колодязів з регулюючою 

арматурою  

шт. 3 3,0 3,0 – – 

6. Ремонт насосного агрегату СД-100/40 в машинному 

залі пісколовок та заміна електрообладнання 

відстійників  

шт. 2 40,0 40,0 – – 

7. Заміна трубопроводів подачі повітря на аеротенк, 

водовідвідних труб, відстійників та пісколовок 

м.п. 160 120,0 120,0 – – 

 Разом:   966,0 966,0 – – 

 

1. Заміна аварійної водопровідної мережі     D – 150-200 

мм  по вул. Оноківській  

 

п.м. 

 

595 

 

970,0 

 

970,0 

 

– 

– 

2. Заміна  в/вводів житлових будинків та аварійних п.м. 1200 1000,0 – 1000,0 – 
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ділянок водопроводу 

3. Заміна пожежних гідрантів на водопровідних 

мережах міста 

 

шт. 

 

15 

 

150,0 

 

50,0 

 

100,0 

– 

4. Заміна застарілої запірно-регулюючої арматури D – 

100-400 мм   

шт. 20 250,0 50,0 200,0 

 

– 

5. Заміна пошкоджених люків  на водопровідних 

мережах міста 

шт. 50 200,0 50,0 150,0 – 

 Разом:   2570,0 1120,0 1450,0  

ІІІ. Каналізаційні мережі: 

1. Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення  по 

місту d= 150-400 мм 

п.м. 500 1000,0 _ 1000,0 – 

2. Заміна пошкоджених люків та ремонт колодязів на 

к/мережах міста 

шт.  200,0 50,0 150,0 – 

 Разом:   1200,0 50,0 1150,0 – 

IV. Об’єкти енергоживлення 

1. Укомплектування аварійним запасом обладнання, 

запасних частин та матеріалів 

  30,0 30,0 – – 

2. Укомплектування інструментом, засобами захисту    15,0 15,0 – – 

3. Перевірка засобів обліку електричної енергії, 

пристроїв релейного захисту, контрольно-

вимірювальних приладів, технічного стану 

електрообладнання та автоматики 

шт. 310 – – – – 

4. Ремонт підвідних ліній електропередач до 

свердловин 

шт. 2 8,0 8,0 – – 

5. Проведення електротехнічних замірів та 

випробовування обладнання по об’єктах 

підприємства 

шт. 20 – – – – 

 Разом:   53,0 53,0 – – 

V. КНС: 

1. Ремонт даху КНС-3  м2 150 125,0 125,0 – – 

2. Ремонт побутового приміщення на  КНС-2 шт. 1 15,0 15,0 – – 



 3 

3. Ремонт даху КНС-9 м2 130 110,0 110,0 – – 

4. Заміна віконних та дверних  блоків на КНС шт. 12 48,0 48,0 – – 

5. Ремонт насосного обладнання  на КНС-2 шт. 1 15,0 15,0 – – 

6. Фарбування трубопроводів та металоконструкцій на 

КНС 

м2 50,0 12,0 12,0 – – 

7. Виготовлення  решіток та обв’язка насосного 

обладнання на КНС-1 

шт. 3 50,0 50,0 – – 

8. Ремонт підлоги побутового приміщення на КНС-6 м2 15 15,0 15,0 – – 

 Разом:   390,0 390,0   

VІ. ПНС та РЧВ: 

1. Ремонт даху над приміщенням управління та 

обслуговування  РЧВ «Кальварія» 2х1000 м3 та 

побутового приміщення 

 

м2 

 

86,0 

 

90,0 

 

90,0 

– – 

2. Заміна засувок d-200 мм у розподільчій камері  ПНС 

«Юність» 

шт. 3 35,0  35,0 – 

3. Заміна сходів та перил в приміщенні управління та 

обслуговування  РЧВ «Кальварія» 2х1000 м3 

м. п. 12 15,0 15,0 – – 

4. Облаштування під’їзної дороги до РЧВ 

«Студмістечко» 

м. п. 20,0 22,0 22,0 – – 

5. Фарбування технологічних трубопроводів та 

обладнання на ПНС  

м2 60 15,0 15,0 – – 

 Разом:   177,0 142,0 35,0 – 

VІІ. КОПВ 

1. Фарбування технологічних трубопроводів та 

обладнання на КОПВ 

м2 80 20,0 20,0 – – 

2. Ремонт горизонтальних відстійників НФС-1 шт. 2 25,0 25,0 – – 

3. Ремонт реагентного приміщення на НФС-1 шт. 1 3,0 3,0 – – 

4. Заміна покрівлі на будівлі столярної майстерні на 

НФС-2 

м2 20 22,0 22,0 – – 

5. Ремонт освітлювача № 2 на НФС-2 шт. 1 30,0 30,0 – – 

6. Електромонтажні роботи по під’єднанню до шт. 1 120,0 120,0 – – 
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енергопостачання насосного обладнання на НФС-3 

7.  Заміна запірної арматури на НФС-3 шт. 2 20,0 20,0 – – 

 Разом:   240,0 240,0 – – 

VІІІ. Водозабір «Минай» 

1. Буріння свердловини-дублера 5б шт. 1 490,0 490,0 – – 

2.  Заміна водопідйомних труб на а/свердловинах м. п. 30 30,0 30,0 – – 

3. Ремонт павільйонів, дверей, огорожі на 

а/свердловинах 

шт. 3 60,0 60,0 – – 

4.  Ремонт освітлення на території водозабору шт. 1 30,0 30,0 – – 

5. Фарбування технологічних трубопроводів та 

обладнання в машинному залі насосної станції 

м2 60,0 15,0 15,0 – – 

 Разом:   625,0 625,0 – – 

ІХ. Виробнича база КП «Водоканал м. Ужгорода» 

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

2. Ремонт насосного обладнання каналопромивочної 

машини 

шт. 1 25,0 25,0 – – 

 Разом:   45,0 45,0 – – 

  
 

Заступник директора департаменту міського господарства                                                                                       О. ЯЦКІВ 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                    О. МАКАРА 

 

 



                                                                                                                                                                                 Додаток 2   

                                                                                                                                                                   до рішення виконкому                                                                                                                                                                                           

____________________ 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                               З А Х О Д И 

з підготовки об’єктів закладів освіти м. Ужгорода до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 
 

№ 

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, 

тис.грн. 
Інші джерела 

фінансування, 

тис. грн. Капітальні 

видатки 

Поточні 

видатки 

1.  
УСЗШ І ст. № 1 

вул. Висока, 4 

Профілактика та промивання  котлів 

40,0  40,0  

Поточний ремонт енергосистеми котельні 

Заміна лічильника газу 

Закупівля та встановлення модема для 

дистанційної передачі даних КВОГ 

 

УСШ І-ІІІ ст. № 3 

набережна  

Незалежності, 19 

Закупівля та встановлення модема для 

дистанційної передачі даних КВОГ 
23,0  23,0  

2.  

СЗШ І-ІІІ ст. № 4 

пл. Жупанатська, 10 

 

 

Закупівля та встановлення модема для 

дистанційної передачі даних КВОГ 
23,0  23,0  

3.  

УСШ І-ІІІ ст. № 5 

вул. Київська 

Набережна, 16 

Закупівля та встановлення модема для 

дистанційної передачі даних КВОГ 

(корпус № 1) 

35,0  35,0  



Заміна аналогових датчиків тиску 

та температури води (корпус № 1) 

Хімічне очищення води 0,5 м.куб./год 

(корпус № 1) 

Демонтаж, повірка і монтаж манометрів 

(корпус №1) 

4.  

УСШ І-ІІІ ст. № 5 

пл. Шандора Петефі, 

36 

Заміна котла 50 кВт (корпус № 2) 

60,0  60,0  
Демонтаж, повірка і монтаж газового 

лічильника (корпус № 2) 

Заміна підігрівника 

5.  

УЗОШ І-ІІІ ст. № 6 

ім. Василя Гренджі- 

Донського 

вул. Одеська,15 

Поточний ремонт котла № 1 

70,0  70,0  

Заміна сервопривода пальника котла № 1 

Профілактика циркуляційних насосів  

(2 шт.) 

Заміна автоматичного розповітрювача  

(2 шт.) 

Ремонт триходового клапана системи 

теплопостачання 

Заміна системи теплопостачання – 60 м.п. 

6.  

УЗОШ І-ІІІ ст. № 8 

вул. Академіка 

Корольова, 4 

 

Поточний ремонт котлів 

40,0  40,0  

Ремонт 3-ходового клапана 

Ремонт живильного насосу 

Налагодження пальників котлів 

Заміна зливного крану котла 

7.  

УЗОШ І-ІІІ ст. № 9 

пл. Шандора Петефі, 

15 

 

Демонтаж та встановлення кожухів 

секційних котлів, швидкісних 

водопідігрівачів настінних котлів 

54,0 

 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

 

 

 

 

 

 Промивка димових теплообмінників та 



 пальників котлів з водяним 

охолодженням 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект кранів та голендерів 

підключення фільтрів 

Заміна теплообмінників котлів 

Заміна датчиків протоку 

Заміна блоку керування 

Заміна датчиків перегріву та температури 

Ремонт головного пульта (плати) модуля 

МН-120 

Ремонт модему коректору газового 

лічильника 

8.  

Гімназія  № 13  

вул. Іштвана Дендеші, 

23 

Реконструкція внутрішнього                                  

газопроводу (обрізка труби) 

16,0  16,0  Заміна лічильника газу 

Закупівля та встановлення модема для 

дистанційної передачі даних КВОГ 

9.  

Гімназія № 14 

вул.  Климента 

Тімірязєва, 12 

Повірка газових манометрів 

2,0  2,0  
Профілактика котлів 

10.  

 УЗОШ І-ІІІ ст. № 15 

вул. Марії  

Заньковецької, 13/а 

Повірка газового лічильника та коректора 

 

38,0 

 

 

 

38,0 

 

 

Заміна манометрів (3 шт.) 

Матеріали і комплектуючі для 

профілактичних та 

пусконалагоджувальних робіт на модулі 

11.  

Гімназія № 16 

вул. Юрія Жатковича, 

24 

Закупівля та встановлення модема для 

дистанційної передачі даних КВОГ 
34,0 

 

 
34,0 

 

 Демонтаж, повірка і монтаж манометрів 

Заміна коректора газу 



12.  
НВК «Гармонія» 

вул. Доманинська, 263 

Заміна манометра (1 шт.) 

36,0  36,0  

Повірка газового лічильника та коректора 

Заміна дренажних кранів (2 шт.) 

Ремонт плати автоматики котла 

Придбання та встановлення резервного 

циркуляційного насосу 

Придбання та встановлення автоматичних 

розповітрювачів 

Заміна манометра на газопроводі 

13.  

 

НВК «ЗОШ І ст. з 

угорською мовою 

навчання - 

Угорськомовна 

гімназія», 

вул. Михайла 

Грушевського, 39А 

 

 

 

 

Закупівля та встановлення модема для 

дистанційної передачі даних КВОГ 

26,0 

 

 

 

26,0 

 

 

 

Демонтаж кожухiв секцiйних котлiв  

Установлення водонагрівачiв 

односекцiйних настінних  (2 шт.) 

Демонтаж вiдцентрових насосiв з 

електродвигуном (3 шт.) 

Промивання димових теплообмінників та 

пальників котлів 

Встановлення фільтру об’єктного з 

магнітним шламовідводом OISm 200/50 

Комплектуючі для підключення фільтру: 

(фланці та голендери) 

Повірка газового лічильника та коректора 

14.  

НВК «Веселка», 

вул. Володимирська, 

38 

Заміна трубопроводів подачі та 

зворотнього теплопостачання між 

котельнею та основним корпусом 50,0  50,0  

Поточний ремонт котлів (2 шт.) 



15.  
СНВК «ЗОШ І ст. – 

ДНЗ» «Пролісок», 

пр. Свободи 41 

Вiд'єднання опалювальних котлiв вiд 

трубопроводiв 
15,0 

 

 
15,0 

 

 Демонтаж та заміна  кожухiв секцiйних 

котлiв 

16.  

НВК «Ялинка» 

вул. Адмірала 

Нахімова, 3 

Повірка газового лічильника та коректора 
8,0 

 

 
8,0 

 

 Налагодження пальників котлів 

17.  

Ужгородське ВПУ 

торгівлі та технологій 

харчування  

вул. Капушанська, 142 

Заміна тенів в електрокотлах ЕКО 1-90/8М 

(12 шт.) 

30,0  30,0  
Заміна циркуляційного насосу в системі 

опалення (1 шт.) 

Заміна терморегуляторів на котлах ЕКО 1-

90/8М (2 шт.) 

18.  

ЗДО № 1 

вул. Марка Вовчка, 47 

«А» 

 

 

 

Встановлення електроконтактного 

манометра 

 

 

          60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання та встановлення  резервного 

конденсатора 

Реконструкція розподільного теплового  

вузла 

Повірка газового  коректора 

19.  
ЗДО № 2 

 пр. Приютський, 1 

Демонтаж, повірка і монтаж газових 

лічильників (2 шт.) 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

Демонтаж, повірка і монтаж 

манометрів  (3 шт.) 

Чищення димоходів 

Заміна автоматики на котлі 

Ремонт котлів та обладнання 



20.  
ЗДО № 6 «Сонечко» 

вул. Капітульна, 20 

Демонтаж та встановлення газового 

лічильника 

11,0  11,0  
Закупівля та встановлення модема для 

дистанційної передачі даних КВОГ 

Перевірка манометрів (3 шт.) 

Чищення димоходів 

21.  
ЗДО № 8 «Дзвіночок» 

вул. Михайла 

Грушевського, 29А 

Заміна центральної задвижки подачі тепла 

13,0 
 

 
13,0 

 

 
Повірка манометрів (4 шт.) 

Заміна труб подачі тепла  

22.  
ЗДО № 12  

вул. Мора Йокаї, 9 
Заміна циркулярного насоса 8,0  8,0  

23.  
ЗДО № 15 «Казка» 

вул. Лесі Українки 8, 

Встановлення автоматичного 

розповітрювача 

29,0 
 

 
29,0 

 

 

Налагодження котла №2 

Заміна засувок на трубопроводі системи 

теплопостачання Ø 100 (2 шт.) 

Заміна пробкосальникових кранів на 

газопроводів 

Закупівля та встановлення модему для 

дистанційної передачі даних КВОГ 

Чищення димоходів 

24.  

ЗДО № 16 «Зернятко» 

вул. Івана 

Айвазовського, 9 

Закупівля та встановлення модему для 

дистанційної передачі даних КВОГ 15,0 
 

 
15,0 

 

 

25.  

ЗДО № 18 

вул. Івана 

Айвазовського, 6 

Повірка газового лічильника та коректора 

3,0  3,0  Чищення димоходів 

Повірка газових манометрів (3 шт.) 

26.  ЗДО № 19 
Заміна регуляторів  тиску і температури  

автоматики котлів (4 шт.) 
60,0 

 

 
60,0 

 

 



вул. Вілмоша Ковача, 

22 

Придбання та встановлення 

циркуляційного насоса (2 шт.) 

Ремонт топки і екранів котлів (2 шт.) 

Заміна контрольно-вимірювальних 

приладів: манометри (8 шт.), термометри 

(4 шт.)  

Чищення димоходів 

27.  
ЗДО № 20, 

вул. Вілмоша Ковача, 

23 

Придбання та встановлення газового котла 

« Рівнотерм 96» 

190,0  190,0  

Придбання та встановлення 

циркуляційного насоса 

Заміна перехідних кранів 

Часткова заміна труб та стояків 

системи опалення 

28.  

ЗДО № 21 

«Ластовічка»  

вул. Марії 

Заньковецької, 87/а 

Поточний ремонт котла №1 

57,0  57,0  

Заміна рециркуляційних насосів (2 шт.) 

Заміна манометрів (2 шт.) 

Ремонт автоматичного керування котла 

№2 

Наладка котлів 2 шт. 

Придбання та встановлення резервного 

циркуляційного насосу 

29.  

ЗДО № 29 «Дивосвіт» 

вул. Михайла 

Грушевського, 

61-а 

Заміна газового котла 

75,0  75,0  
Закупівля та встановлення модема для 

дистанційної передачі даних КВОГ 



30.  

ЗДО № 31 «Перлинка» 

вул. Василя 

Докучаєва,8 

Заміна корпусу  (балон)  для запасних 

фільтрів 

10,0 
 

 
10,0 

 

 
Придбання та заміна термопари котлів (2 

шт.) 

Повірка  газових манометрів 

31.  

ЗДО № 36,  

вул. Андрія 

Бачинського, 27 

Демонтаж старих стояків системи 

опалення 
65,0  65,0  

Заміна труб  мережі системи опалення 

Промивання чавунних радіаторів  

32.  

ЗДО № 38 

вул. Академіка 

Корольова, 6 

Чищення димоходів 1,0  1,0  

33.  

ДНЗ № 39 

«Журавлик» 

вул. Павла Пестеля, 20 

Повірка лічильника газу та коректора 

43,0  43,0  

Заміна задвижок подачі тепла (3 шт.) 

Заміна циркуляційних насосів (2 шт.) 

Заміна насосів подачі тепла (2 шт.) 

Повірка  газових манометрів 

Встановлення сигналізатора біля котла 

Закупівля та встановлення модема для 

дистанційної передачі даних КВОГ 

34.  

ДНЗ № 40 

вул. Августина 

Волошина, 36 

Придбання та встановлення водогрійного 

котла 
30,0  30,0  

35.  
ДНЗ № 42 

«Джерельце» 

Поточний ремонт котла 

28,0 
 

 
28,0 

 

 
Ремонт циркуляційних насосів ( 2 шт.) 

Встановлення датчика тиску води 



вул. Тиводара 

Легоцького, 19 а 

Ремонт триходового клапана 

Заміна датчика тиску повітря пальника 

36.  

ДНЗ № 43 

вул. Іштвана Дендеші, 

166 

Встановлення датчиків визначення 

температури 
3,0  3,0  

Встановлення термоголівок на радіаторах 

(40 шт.) 

 Разом  1 311,0  1 311,0  

 

 

 

 

Начальник управління освіти                                                                                                                     Н. МУХОМЕДЬЯНОВА 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                    О. МАКАРА 



                                                                                                                                                                

                        Додаток 3 

                                                                                                                                                               до рішення виконкому 

                                                                                                                                                               __________________№____ 
 

 

                                                                                                                

                                                                                                З А Х О Д И 

з підготовки об’єктів медичних закладів міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 

№ 

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 

фінансування, 

тис. грн. Капітальні 

видатки 

Поточні 

видатки 

1 

Центральна міська 

клінічна лікарня, м. 

Ужгород, вул. 

Олександра 

Грибоєдова, 20 

(котельня, 

Головний корпус) 

Повірка термометрів, манометрів в 

бойлерних ц/о та водопостачання, 

електро-технічні виміри по 

обладнанню, повірка лічильника тепла, 

придбання для заміни кранів, засувок, 

зворотних клапанів, манометрів, 

термометрів, придбання 

електроавтоматів, діелектричних 

килимів, рукавиць, придбання 

каналізаційних люків,  ремонт, 

регулювання дверей, вікон з 

металопластику, ремонт зовнішніх 

сходових кліток, входу до головного 

корпусу, придбання та ремонт лавиць 

для сидіння, прочистка вентиляційних 

та димових каналів, поточний ремонт 

зовнішнього освітлення, поточний 

800,0 - 800,0 - 



ремонт електроосвітлення перехідних 

галерей   

2 

Міська поліклініка, 

м. Ужгород, вул. 

Олександра 

Грибоєдова, 20 В  

Перевірка опору контурів заземлення та 

ізоляції електрообладнання, закупівля 

засобів пожежогасіння та проведення 

перезарядки вогнегасників, поточні 

роботи з профілактики і ремонту 

зовнішніх і внутрішніх газо-водо-

електрокомунікацій, приведення у 

належний стан вентиляційних каналів 

61,2 - 61,2 - 

3 

АЗПСМ № 2, м. 

Ужгород, вул. 

Гранітна, 8 а 

Налагодження автоматики газового 

котла 
2,6 - 2,6 - 

4 

АЗПСМ № 5, м. 

Ужгород, вул. 

Челюскінців, 10  

Ремонтно-профілактичні роботи 

внутрішньої системи теплопостачання 

та горячого водопостачання, ревізія 

запірної та регулюючої арматури, згідно 

з дефектним актом, налагодження 

автоматики газового котла 

6,3 - 6,3 - 

5 

АЗПСМ № 7, м. 

Ужгород, вул. 

Капушанська, 161 

Ремонтно-налагоджувальні роботи 

газового котла 
2,3 - 2,3 - 

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 - 

7 

АЗПСМ № 8, м. 

Ужгород, вул. 

Олександра 

Грибоєдова, 20 В 

Повірка КВП тиску системи опалення 

теплового пункта 
1,7 - 1,7 - 



8 

ПЗПСМ № 4 , м. 

Ужгород, вул. 

Іштвана Сечені, 50 

Ремонтно-профілактичні роботи 

внутрішньої системи теплопостачання 

та гарячого водопостачання 

5,6 - 5,6 - 

8 

КНП 

«Ужгородський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги» 

Заключення договорів з відновлення 

постачання газу, технічного 

обслуговування газових котлів, 

обстеження димових каналів 

23,0 - 23,0 - 

 Всього по медичних закладах 929,2 - 929,2 - 

 

 

 

Начальник управління охорони здоров’я                                                                                                                 В. РЕШЕТАР 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                    О. МАКАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про підсумки опалювального сезону 2018-2019 років 

 

 Підготовка міського господарства до опалювального сезону 

здійснювалась в рамках виконання  заходів,  які були заплановані та  

затверджені рішенням виконкому  від 11.07.2018 р. № 192.  

          Житловий фонд. Згідно розроблених заходів по підготовці житлового 

фонду до роботи в осінньо-зимовому сезоні 2018-2019 р. до експлуатації в 

зимових умовах підготовлено  648 будинків. Було виконано такі міроприємства: 

            - проведено поточний ремонт покрівель  на 76 будинках із запланованих 

71 -  107 % ; 

          - виконано ремонт (заміну) дверей та вікон у під’їздах у  96 будинках із 

запланованих 70 -  136 %; 

                  - виконано роботи по побілці і пофарбуванню стін в 46 під'їздах; 

                  -  виконано поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у  

        100 будинках із запланованих 57 - 175 %; 

           - виконано поточний ремонт електричних мереж у 79 будинках із       

        запланованих 75 - 105 %.  

                  Капітальний ремонт. 

          В 2018 році реалізація Програми капітального ремонту житлового фонду 

міста Ужгород проходить таким чином: 

         - виконано капітальний ремонт 10 покрівель;   

         - проведено капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення 

в 7 будинках; 

         - проведено капітальний ремонт систем електропостачання в 10 будинках. 

          Всього по капітальному ремонту виконано робіт на суму 5 294, 470 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 358,657 тис.грн. 

         Енергозберігаючі заходи проведено в 6 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 – 1521 п.м.  на загальну суму 1143,8 тис.грн. 553,6 тис. грн - кошти з 

міського бюджету;   

- заміну окремих ділянок каналізаційних мереж – 255 п.м. на 386,0 тис. грн – 

кошти з міського бюджету. 

          За кошти підприємства придбано люки колодязів для заміни 

пошкоджених  та проведено роботи по гідродинамічному очищенню 

спецтехнікою каналізаційної мережі по вул. Кошового на суму 175,6 тис. грн. 

 На водозаборі підземних вод «Минай» 



 Проведено роботи по заміні водопідйомних труб на свердловинах, 

придбано  2  резервні глибинні насоси SPU, проведено заміну ділянки 

напірного трубопроводу від свердловини № 762 до напірної мережі д-400мм, 

Вартість використаних матеріалів та робіт  склала   366,8 тис. грн. коштів 

підприємства.   

     На водозаборі поверхневих вод (КОПВ) 

 Придбано та змонтовано три дозатори хлору, виконано роботи з 

реконструкції даху над насосно-фільтрувальним залом НФС-3, на насосний 

агрегат насосної станції першого підйому НФС-3 придбано електродвигун 

18,5кВт. Вартість робіт і матеріалів склала 2384,8 тис.грн.  

  На каналізаційних очисних спорудах 

 Проведено капітальний ремонт насосного агрегату перекачування сирого 

осаду з заміною електродвигуна, проведено підсилення з/б перегородок 

аеротенка-витіснювача, на будівлі повітродувок замінено двері та вікна. 

Вартість робіт склала 593,6 тис.грн.  

На насосних станціях підвищення тиску та каналізаційних насосних станціях  

також проведено ланку заходів по забезпеченню надійної експлуатації вказаних 

об′єктів в зимових умовах на загальну суму 981,7 тис.грн.  

  Отже, вартість робіт по підготовці до зимового періоду склала 6 108,5 

тис. грн., в тому числі: за рахунок власних коштів  підприємства – 5 168,9  тис. 

грн., за рахунок коштів з міського бюджету – 939,6 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 розпорядження в.о. міського голови від 19.10.2018  № 469 

22.10.2018 р. в м. Ужгороді було розпочато опалювальний сезон. 

Опалювальний сезон проходив стабільно, без аварійних ситуацій. 

            Розпорядженням в.о. міського голови від 05.04.2018 № 160 з 05 квітня 

2019 року припинено опалювальний сезон у всіх сферах міського господарства.   

            Розрахунки за енергоносії проводились вчасно.   

    Враховуючи вищевикладене та прийняття нового рішення 

пропонується рішення  виконкому  11.07.2018  № 192 " Про підсумки 

опалювального сезону 2017-2018 та заходи з підготовки до опалювального 

сезону 2018-2019 " та  10.10.2018  № 292 "Про стан підготовки міського 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років" у зв’язку із 

виконанням зняти з контролю. 

 

Заступник директора департаменту                                                     О. ЯЦКІВ 
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