
    

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
11.05.2016    Ужгород     № 135 

 

 

Про підсумки опалювального  

сезону 2015-2016 та заходи  

по підготовці до опалювального 

сезону 2016-2017 

  

          Заслухавши інформацію про підсумки опалювального сезону 2015-2016 

та розглянувши запропоновані заходи по підготовці житлово-комунальних 

підприємств міста, закладів освіти та охорони здоров’я  до роботи в осінньо-

зимовий період 2016-2017 років, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Інформацію про підсумки опалювального сезону 2015-2016 взяти до 

відома. 

2. Затвердити заходи з підготовки комунальних підприємств, закладів 

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

2016-2017 (додатки 1,2,3,4). 

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

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

управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Бобров Є.В.) до 01 

жовтня 2016 року забезпечити виконання затверджених заходів у повному 

обсязі.  

4. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) передбачити бюджетні 

призначення у межах бюджету на 2016 рік для фінансування заходів по 

підготовці міста до зими. 

5. Рішення  виконкому  20.05.2015  № 154 " Про підсумки опалювального 

сезону 2014-2015 років та заходи по підготовці до опалювального сезону 2015-

2016 років " та  30.09.2015  № 301 "Про стан підготовки міського господарства 

до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016 років" у зв’язку із виконанням 

зняти з контролю. 

          6. 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 2015-2016 років 

 

           Підготовка міського господарства до опалювального сезону 

здійснювалась в рамках виконання  заходів,  які заплановані та  затверджені 

рішенням виконкому  20.05.2015 р. № 154. Саном на 01.10. 2015 року всі 

заплановані заходи було виконано. 

            

           Житловий фонд. Згідно розроблених заходів по підготовці житлового 

фонду до роботи в осінньо-зимовому сезоні 2015-2016 р.  до експлуатації в 

зимових умовах підготовлено  847 будинків. Було виконано такі міроприємства: 

            - проведено поточний ремонт покрівель  на 109 будинках ( 118 % від 

запланованого); 

          - виконано ремонт (заміну) дверей та вікон у під’їздах у  84 будинках       

100%; 

          - виконано роботи по побілці і пофарбуванню стін в 97 під'їздах   100%; 

          -  виконано поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у 

77 будинках  100 %; 

   - виконано поточний ремонт електрощитових у 70 будинках 100 %.  

         Капітальний ремонт. 

         В 2015 році фінансування капітального ремонту житлового фонду з 

міського бюджету заплановано по Програмі капітального ремонту житлового 

фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки.  По капітальному ремонту виконано: 

19 покрівель, ремонт систем водопостачання та водовідведення в 5 будинках, 

завершено роботи по капітальному ремонту фасаду по вул. Підгірній. 

         Також проведено роботи по Програмі капітального ремонту історичної 

частини міста на 2-х будинках на пл.Ш.Петефі,9,11.  

          Водоканалом згідно заходів по підготовці до роботи водопровідно-

каналізаційного господарства в зимових умовах виконано: 

        - заміну окремих аварійних ділянок водопровідних мереж – 2046 п.м.  на 

суму  1285,5 тис. грн.; 

        - заміну окремих ділянок каналізаційних мереж – 46 п.м. на суму  32 тис. 

грн. 

           Було підготовлено всі 9 водопровідних насосних станцій , всі  11 

каналізаційних насосних станцій ,  21 свердловини. 

          З метою надійного функціонування водозабору підземних вод «Минай» 

проведено роботи по облаштуванню павільйону над артезіанською 

свердловиною № 2а на суму 12,0 тис. грн. 

          На каналізаційних очисних спорудах  змонтовано конденсаторну 

установку з автоматичним управлінням для компенсації реактивної потужності. 

Її вартість склала 144,6 тис. грн.   

           На каналізаційних очисних спорудах для забезпечення технологічного 

режиму функціонування вивезено мул з двох мулових майданчиків. Вартість 

робіт склала 76,2 тис. грн.  

     На комплексі очисних споруд поверхневого водозабору проведено 

заміну 19 шт. засувок на технологічних трубопроводах на суму 319,6 тис. грн. 



    

Придбано компресор вартістю 51,6 тис.грн. та за його допомогою 

впроваджено повітряно-водяну промивку швидких фільтрів на НФС-2.   

           На НФС-3 проведена очистка та промивка резервуару чистої води 

V=3000 м
3 
на суму 10,0 тис. грн. 

           Замінено на ПНС «Юність» насосне обладнання  на насос з 

автоматичною станцією управління на суму 689,6 тис.грн. 

            На КНС-2 змонтовано сучасні насоси (3 шт.) з автоматичним 

регулятором частоти на суму 487,5 тис. грн. 

            Проведено ремонт даху ПНС по вул. Легоцького – 35м
2 

 на суму 11,5 

тис. грн. 

            Загальна вартість робіт по підготовці до зимового періоду склала 

3120,1 тис. грн. 

            Бюджетна сфера : 

            До опалювального сезону підготовлено 48 котелень бюджетної сфери : 

      - освіта – 42 кот.  

      - медицина – 2 кот.  

      - культура 2 кот. 

      - виконком – 1кот. 

      - управління праці та соціального захисту населення -1 кот. 

           З них 2 котельні управління освіти працюють на твердому паливі ( ДНЗ  

№ 28 та ДНЗ № 30). Продовжуються роботи по переведенню на тверде паливо 

котельної ДНЗ № 15.  

          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 13.10.2015 р. № 343 було 

розпочато опалювальний сезон у всіх сферах міського господарства. 

Опалювальний сезон проходив стабільно, без аварійних ситуацій. 

            Рішенням виконавчого комітету від 01.04.2016 № 88 з 01 квітня 2016 

року припинено опалювальний сезон у всіх сферах міського господарства та 

житловому фонді окрім міського пологового будинку, міської дитячої клінічної 

лікарні, та територіальному центрі соціального обслуговування і за потреби у 

навчальних закладах, де його було продовжено до 15 квітня. 

            Розрахунки за енергоносії проводяться в цілому вчасно. Наявна поточна 

заборгованість по закладам управління освіти в сумі 504,0 тис.грн. у зв’язку із 

відсутністю бюджетних асигнувань на вказаний період по закладам, які 

фінансуються за рахунок субвенцій з державного  бюджету місцевим 

бюджетам.  

  

 

В.о. директора департаменту                                                                   О. Пайда 
 

 

 



    

Додаток 1 

до рішення виконкому 

____________________ 

 

ЗАХОДИ 

по підготовці об’єктів водопостачання та водовідведення 

КП “Водоканал м. Ужгорода” до зимового періоду  2016-2017рр. 

 

№ 

п/п 

 

Перелік 

заходів і робіт 

Од. 

Одиниці 

виміру 

 

К-ть 

Потреба у коштах, тис. грн. 

Всього кошти 

підприємства 

міський 

бюджет 

субвенції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всього по підприємству:   7699,9 4484,9 3215,0  

I. КОС: 

1. Ремонт даху повітродувки та НС сирого осаду з заміною 

покрівельного шару з руберойду на металопрофіль 

 

м
2
 

 

737 

 

607,0 

 

607,0 

 

       –  

 

         – 

2. Ремонт лотків аварійного скиду стоків м/п 150 139,0 139,0 – – 

3. Заміна піскових бункерів V- 5,0 м
3
 на пісколовках шт. 2 134,5 134,5 – – 

4. Завершення ремонту покрівлі станції сирого осаду м
2
 15 3,5 3,5 _ _ 

5. Заміна ділянки водопроводу від вул. Щедріна до в/вводу на 

КОСd-90 мм 

м.п. 150 120,0 120,0 _ _ 

6. Ремонт господарсько-побутової каналізації 

адміністративного корпусу d- 150 мм 

м.п. 5 2,5 2,5 – – 

 Разом:   1006,5 1006,5   

II. Водопровідні мережі: 

1. Заміна аварійної водопровідної мережі     D - 160  по вул. 

Старицького  

 

п.м. 

 

350 

 

410,0 

 

- 

 

410,0 

 

– 

2. Заміна застарілої запірно-регулюючої арматуриD – 100-

400 мм   

шт. 73 950,0  950,0 

 

 

– 

3. Заміна  в/вводів житлових будинків та аварійних ділянок 

водопроводу 

п.м. 1600 900,0 200,0 700,0 – 

4, Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по вул. 

Маркуша (від вул. Фогорашія до Лодія), D-100мм 

п.м. 70 110,0 - 110,0 - 



    

5. Будівництво другого вводуD-110мм до ПНС(16-ти по 

верхівка)  

п.м.  50 75,0  75,0  

6. Заміна аварійного водопроводу D-150мм від пр. Свободи 

до ПНС «Електрон» 

п.м. 55 105,0  105,0  

 Разом:   2550,0 200,0 2350,0  

ІІІ. Каналізаційні мережі: 

1. Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення  по місту 

d= 150-400 мм 

п.м. 560 700,0  700,0 – 

 Разом:   700,0  700,0  

IV. Об’єкти енергоживлення 

1. Заміна лічильників активної та реактивної енергії на 

електронний із замірами генерації реактивної енергії на 

КОС 

шт. 1 2,4 2,4 – – 

2. Заміна вимірювальних трансформаторів струму та 

проводів згідноз вимогами Правил на КОС 

шт. 1 1,8 1,8 – – 

3. Підготовка місця для опломбування пристроїв обліку на 

КОС 

шт. 1 0,5 0,5 – – 

4. Заміна ввідного автоматичного вимикача на ПНС (16-ти 

пов., пл. Б.Хмельницького, б/н) 

шт. 1 2,0 2,0 – – 

5. Заміна вимірювальних трансформаторів струму, 

підготування місця для опломбування пристроїв обліку, 

заміна ввідного автоматичного вимикача на ПНС 

«Кальварія» 

шт. 1 6,3 6,3 – – 

6. Заміна вимірювальних трансформаторів струму, 

підготування місця для опломбування пристроїв обліку, 

заміна ввідного автоматичного вимикача на КНС-2 

шт. 1 4,3 4,3 – – 

7. Заміна вимірювальних трансформаторів струму, 

підготування місця для опломбування пристроїв обліку, 

заміна ввідного автоматичного вимикача на КНС-9 

шт. 1 4,3 4,3 – – 

8. Заміна зношених світильників, заміна щитів освітлення 

(ЩО) та елементів проводки на КНС-3, КНС-4, КНС-5 

шт. 3 30,0 30,0   

9. Монтаж трансформатора на а/свердловині №3а шт. 1 1,8 1,8   

 Разом:   53,4 53,4   



    

V. КНС: 

1. Ремонт освітлення машинних залів та грабельних 

приміщень на КНС  №4 

шт. 1 4,0 4,0 – – 

2. Заміна внутрішнього водопроводу на КНС-3 м. п. 16 2,5 2,5   

3. Встановлення дренажного насоса на КНС-3 та КНС-9 шт. 2 6,0 6,0   

4. Заміна віконних блоків на КНС-3,5 шт. 11 35,0 35,0 – – 

5. Замуровка віконних отворів КНС-3, 5 м
2
 19,0 13,0 13,0   

6. Ремонт санвузлів на КНС-3,4 шт. 2 3,0 3,0   

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

8. Встановлення електрообігрівачів 1,5 кВт на КНС-3, 

КНС-4 

шт. 6 9,0 9,0   

9. Санітарна побілка приміщень, фарбування панелей   

КНС-3, КНС-9 

м
2
 160 5,0 5,0   

10. Ремонт даху КНС-5 та КНС-9 м
2
 290,0 182,0 182,0 –  

11. Фарбування трубопроводів та металоконструкцій на 

КНС-3 

  7,0 7,0   

12. Фарбування трубопроводів та металоконструкцій на 

КНС-4 

  7,5 7,5   

13. Фарбування металоконструкцій огорожі на КНС-5   1,0 1,0   

14. Фарбування трубопроводів та металоконструкцій на 

КНС-9 

  7,0 7,0   

15. Придбання тримера електричного шт. 1 2,0 2,0   

16. Закінчення робіт по влаштуванню  вентиляції на КНС-1   46,0 46,0   

 Разом:   335,0 335,0   

VІ. ПНС та РЧВ: 

1. Реконструкція камери управління РЧВ «Кальварія» 

2х1000 м
3
 

 

шт. 

 

1 

 

75,0 

 

75,0 

– – 

2. Влаштування гідроізоляції внутрішніх стін підземної 

частини машинного залу ПНС «Юність» 

 

м
2
 

 

80 

 

15,0 

 

15,0 

– – 



    

3. Фарбування металоконструкцій, трубопроводів в 

машинних залах ПНС «Юність», Грушевського, 39а, 

Лавріщева. 

м
2
 67,0 3,0 3,0 – – 

4. Влаштування бетонної підлоги машинного залу ПНС 

«Електрон» 

м
2
 35,7 4,0 4,0 – – 

 

5. Штукатурення внутрішніх стін ПНС «Електрон» м
2
 120,0 6,0 6,0   

6. Заміна металоконструкцій (сходи, перила, площадки) на 

ПНС «Кальварія» в приміщенні РЧВ, V=1000 м
3 

м
2
 4 4,0 4,0   

7. Заміна труб напірного водопроводуd-200 мм у 

машинному залі ПНС «Юність» 

м. п. 10 9,0 9,0   

8. Утеплення перекриття побутового приміщення 

(прохідної) на РЧВ «Студмістечко». 

м
2
 12,0 3,0 3,0   

9. Влаштування огорожі на ПНС «Кальварія» м. п. 24,0 1,5 1,5   

10. Влаштування огорожі на ПНС «Юність» (вул. 

Минайська) 

м. п.  96,0 5,8 5,8   

11. Заміна насосного обладнання на бустерну установкуN-

2х3 кВт з частотним перетворювачем та 

диспетчеризацією на ПНС по пр. Свободи (16-ти пов.) 

шт. 1 165,0  165,0  

 Разом:   291,3 126,3 165,0  

VІІ. КОПВ 

1. Ремонт даху споруди фільтрів НФС-3 з заміною 

покрівельного шару з руберойду на металопрофіль 

м
2 

1388 1300,0 1300,0   

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 

м
2
 67 6,0 6,0   

4. Влаштування містка над фільтрами НФС-2 шт. 1 31,0 31,0   

5. Влаштування антикорозійного захисту металевих 

вертикальних змішувачів на НФС-3 

м
2
 70 50,0 50,0   

 Разом:   1517,0 1517,0   

VІІІ. Водозабір «Минай» 



    

1. Поточний ремонт павільйонів над а/свердловинами 

(внутрішня та зовнішня штукатурка, фарбування 

трубопроводів та запірної арматури, дверей) 

шт. 15 7,5 7,5 – – 

2. Ремонт огорожі навколо свердловин п. м. 20,0 1,2 1,2   

3. Фарбування технологічних трубопроводів та обладнання 

на НС II підйому 

м
2 

95,0 6,0 6,0   

4. Монтаж трансформатора та насоса SPU 08-120-04 на 

а/свердловині №3а, прокачування на відновлення дебіту  

шт. 1 95,0 95,0   

5. Реконструкція а/свердловин №5а, 6а, 764, 763, 4а із 

заміною насосів на сучасні SPU 08-120-04 

шт. 5 450,0 450,0   

6. Заміна водопроводу d-200 мм від а/свердловини №762 до 

трубопроводуD-400 мм. 

м. п. 130 96,0 96,0   

7. Заміна водопроводу d-200 мм від а/свердловини №2а до 

РЧВ  

м. п. 806 591,0 591,0   

 Разом:   1246,7 1246,7   

 

          

В.о. директора департаменту міського господарства                                                                                                                                   О. Пайда 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                                                    О. Макара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 Додаток 2 

до рішення виконкому 

__________________№____ 

                                                                                                                                   
                                                                                                               З А Х О Д И 

по підготовці об’єктів навчальних закладів м. Ужгород до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 

№ 

п/п 

Назва установи, 

адреса 

Згідно з дефектними актами - перелік 

технічних проблем 

та заходів, направлених 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 

фінансуванн

я, тис. грн. Капітальні 

видатки 

Поточні 

видатки 

1.  ЗОШ № 2 
Повірка засобів обліку газу (лічильника 

та коректора) 
4,0  4,0  

2.  ЗОШ № 3 

- Встановлення насоса для 

збільшення тиску води в 

опалювальній системі західного 

крила; 

- заміна шарових кранів ; 

- заміна автоматичних 

розповітрювачів. 

20,0  20,0  

3.  ЗОШ № 5 

Заміна ГРП (Київська наб.,17А) 45,0  45,0  

Повірка та ремонт манометрів 3,5  3,5  

Ремонт електронного табло тиску води 

в системі 
1,5  1,5  

4.  ЗОШ № 6 Заміна магістральних 25, 0  25, 0  



    

трубопроводів діаметрів 40 мм. 

Заміна зовнішньої труби частково Ø78. 

Ізоляція зовнішньої труби. 

Капітальний ремонт одного котла в 

модулі. 

5.  ЗОШ №7 Ремонт автоматики, насоса у котельні 50,0  50,0  

6.  ЗОШ № 8 Акт № 2-1; № 2-1-1 (ремонт котла) 26, 2  26 ,2  

7.  Економічний ліцей Поточний ремонт котельні 20,0  20 ,0  

8.  ЗОШ № 10 

Повірка газового лічильника та 

коректора 

 

2 ,7  2,7  

9.   Повірка манометрів газової котельні 1,5  1,5  

10.  ЗОШ № 13 
Заміна 2-х газових котлів на 2 котли 

для твердого палива 
70,0 

 

 
70,0 

 

 

11.  ЗОШ № 14 
Чистка котлів Термомакс 

Ремонт насоса підживлення 
10,0  10,0  

12.  ЗОШ № 15 
Поточний ремонт котлів модульної 

газової котельні 
46,0  46,0  

13.  НВК «Горяни» Заміна котла 25,0  25,0  

14.  Ліцей «Лідер» Заміна запірної арматури в котельні. 12,6  
12,6 

 
 

15.  Класична гімназія 

Заміна газового редуктора для котельні 20,0  20,0  

Поточний ремонт газової шкафної 

котельні 
10,0  10,0  

Газові сигналізатори (2 шт.) 1,5  1,5  

Поточна перевірка димових і 

вентиляційних  

каналів 

4,5  4,5  

Заміна монометрів (3 шт.) 2,5  2,5  



    

16.  Угорськомовна гімназія  Поточний ремонт котельні 20,0  20,0  

17.  НВК «Пролісок» 

Поточний ремонт котельні: 

- демонтаж відцентрових насосів з 

електродвигуном. 

- Установлення насосів. 

- Насос циркуляційний. 

25,0  25,0  

18.  ДНЗ № 20 Перевірка теплообмінника котла 10, 00  10, 00  

 РАЗОМ  456,5  456,5  

 

Начальник управління                                                                                                                                                 О. Бабунич 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                  О. Макара 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                            

  

 

 

 



    

Додаток 3 

до рішення виконкому 

__________________№____ 

 

 
                                                                                                               З А Х О Д И 

по підготовці об’єктів медичних закладів міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 

№ 

п/п 

Назва установи, 

адреса 

Згідно з дефектними актами - перелік 

технічних проблем 

та заходів, направлених 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 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Капітальні 

видатки 

Поточні 

видатки 

1 

Центральна міська 

клінічна лікарня, 

м.Ужгород, 

вул.Грибоєдова, 20 

(котельня, Головний 

корпус) 

Повірка коректора та лічильника газу, 

термометрів, манометрів. Перевірка 

вентиляційних і димових каналів. Наладка 

систем технологічної сигналізації та 

автоматики безпеки котлів. Перевірка 

теплового лічильника СВТУ — 10. 

Поточний ремонт фільтрів, запірної 

арматури, насосного обладнання, 

контрольно-вимірювальних приладів 

41,5 - 41,5 - 

2 

Центральна міська 

клінічна лікарня, 

м.Ужгород, 

вул.Грибоєдова, 20 

(котельня) 

Періодичний технічний огляд 3-х котлів 

КСВ — 2, ВК — 21 — ДП ЗАК ЕТЦ 
3,0 - 3,0 - 

3 
Міська дитяча 

клінічна лікарня, 

Капітальний ремонт системи опалення 

будівель МДКЛ по вул. Ракоці, 3,6 
548,0 548,0 - - 



    

м.Ужгород, 

вул.Ракоці, 3-5 

 Всього    592,5 548 46,5 - 

 

Начальник відділу                                                                                                                                                         В. Решетар 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                 О. Макара 

 



    

Додаток 4 

до рішення виконкому 

________№________ 

 

Заходи 

по підготовці об’єктів управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді 

 до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017. 

 

№ 

п/п 

Назва установи, 

адреса 

Згідно з дефектними актами-перелік 

технічних проблем 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. Дитяча музична 

школа №1 ім. 

П.І.Чайковського, 

вул. Волошина, 11 

- капітальний ремонт будівель 

навчальних корпусів школи; 

- обстеження стану теплотраси 

(теплової мережі), що веде з котельні 

до корпусів №2 та №3 (довжина 55 м у 

двотрубному обчисленні – 110 м 

труб); 

- обстеження мережі тепло- і 

водопостачання школи; 

-      поточний ремонт мережі 

теплопостачання школи; 

- планова профілактика котлів:   

350,00 

 

2,00 

 

 

 

 

 

 

1,00 

 

1,00 

350,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  

2,00  

 

 

 

 

 

 

1,00 

 

1,00 



    

усунення дрібних несправностей, що 

виникли у процесі експлуатації, 

очистка теплообмінних апаратів від 

сажі  та окалини; 

- перевірка димових та вентиляційних 

каналів на наявність тяги; 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 Дитяча школа 

мистецтв, пл. 

Ш.Петефі, 20-22 

Капітальний ремонт фасаду будівлі 

дитячої школи мистецтв 

 

200,0 

 

200,0   

Заміна: 

- насосів GRUNDFOS TYPE UP 15-

70/CY (2шт.); 

- клапанів VK 4100C у зборі з 

катерками (3 шт.); 

-   блока керування котлом (1 шт.); 

-   лічильника газу (1 шт.); 

-   газосигналізатора (1 шт.); 

-   манометрів до 6 МПа (5 шт.); 

-  ізоляція зовнішніх труб тепломережі 

(20 м.п.). 

200,0    

 Всього:  754,3 550,0  4,3 

 

 

Начальник управління                                                       Є. Бобров 

 

 

Керуючий справами виконкому                                          О. Макара 



    

 


