
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

Про підсумки опалювального  

сезону 2017-2018 та заходи  

з підготовки до опалювального 

сезону 2018-2019 

  

          Керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", заслухавши інформацію про підсумки 

опалювального сезону 2017-2018 та розглянувши запропоновані заходи з 

підготовки житлово-комунальних підприємств міста, закладів освіти та 

охорони здоров’я  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Інформацію про підсумки опалювального сезону 2017-2018 взяти до 

відома. 

2. Затвердити заходи з підготовки комунальних підприємств, закладів 

освіти та охорони здоров’я міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 

(додатки 1,2,3). 

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

управління освіти (Пуківська М.І.) та відділ охорони здоров’я (Решетар В.В.)  

до 01.10.2018 року забезпечити виконання затверджених заходів у повному 

обсязі.  

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

бюджетні призначення у межах бюджету на 2018 рік для фінансування заходів 

із підготовки міста до зими. 

          5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до  функціональних повноважень. 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 

                                                 

 

 



 

                                              І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про підсумки опалювального сезону 2017-2018 років 

 

 Підготовка міського господарства до опалювального сезону 

здійснювалась в рамках виконання  заходів,  які заплановані та  затверджені 

рішенням виконкому  11.05.2017 р. № 168.  

            

Житловий фонд. Згідно розроблених заходів по підготовці житлового 

фонду до роботи в осінньо-зимовому сезоні 2017-2018 р.  до експлуатації в 

зимових умовах було підготовлено  847 будинків. Було виконано такі 

міроприємства: 

           - проведено поточний ремонт покрівель  на 97 будинках ( 102 % від 

запланованого); 

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

100%; 

          - виконано роботи по побілці і пофарбуванню стін в 34 під'їздах  -   100%; 

          - виконано поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у 

84 будинках - 100 %; 

          - виконано поточний ремонт електричних мереж у 103 будинках 100 %. 

Капітальний ремонт. 

Протягом 2017 року по Програмі капітального ремонту житлового фонду 

міста Ужгород виконано такі роботи: 

- відремонтовано 42 покрівлі ;   

-проведено капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення 

в 20 будинках ; 

- проведено капітальний ремонт систем електропостачання в 13 будинках; 

-   проведено капітальний ремонт 17 ліфтів на 10 адресах. 

Всього по капітальному ремонту виконано робіт на суму 16 млн. 45 

тис.грн. 

В рамках заходів передбачених комплексною Програмою відновлення 

історичного центру міста виконані роботи по капітальному ремонту фасадів та 

покрівель за адресами : пл. Театральна,3,4,9,15,17, пл. Ш. 

Петефі,1,2,3,9,11,10,12,13,38, вул.Духновича,7,11, вул. Корятовича,4 та вул. 

Волошина,15 на загальну суму 5 млн. 141 тис.грн.  

          Водоканалом   

                  Згідно заходів по підготовці до роботи підприємства в зимових умовах  

по розподільчим мережам водопроводу та мережам системи водовідведення 

виконано:                                                                                                                    

- заміну окремих аварійних ділянок водопровідних мереж та 

водопровідних вводів – 1250 п.м.  на 656,2 тис. грн, з яких 94,4 тис. грн  власні 

кошти підприємства та 562,2 тис. грн кошти з міського бюджету;   

- заміну окремих ділянок каналізаційних мереж – 233 п.м. на 231,7 тис. 

грн – кошти з міського бюджету. 

            На водозаборі підземних вод «Минай» 



  На свердловинах № 1043 та 764 замінено водопідйомні труби, вартість 

матеріалів склала 40,4 тис. грн. До насосу Wilo SPU придбано та змонтовано 

нову гідравлічну частину на суму 24,2 тис. грн. Придбано та змонтовано 4 шт. 

глибинних насосів SPU на суму 327 тис. грн. За  кошти підприємства  проведено 

заміну ділянки напірного трубопроводу від свердловини № 764 до резервуару, 

вартість робіт склала 72,1 тис. грн.   

     На водозаборі поверхневих вод (КОПВ) 

  Придбано та змонтовано два дозатори хлору вартістю 124,3 тис. грн. 

Проводяться роботи з реконструкції даху над насосно-фільтрувальним залом 

НФС-3 із залученням підрядної організації. У поточному році вартість 

виконаних робіт склала 434,0   тис. грн. На насосний агрегат насосної станції 

першого підйому НФС-3 придбано електродвигун 18,5 кВт вартістю 9,9 тис. 

грн., придбано ротор до насосу НФС-1 вартістю 22 тис. грн. Проведено 

реконструкцію швидких фільтрів НФС-1 із заміною аераційної системи, 

фільтраційного матеріалу та запірної арматури на суму 273,5 тис. грн. - 

бюджетні кошти. На насосну станцію другого підйому НФС-1 придбано та 

змонтовано сучасний енергоощадний насосний агрегат  з шафою управління та 

частотним регулюванням – 1162 тис. грн. за кошти підприємства. 

  На каналізаційних очисних спорудах 

Підрядною організацією проведено капітальний ремонт 

турбоповітродувки ТВ-80-1,6. Вартість робіт склала 145,6 тис. грн. Проведено 

капітальний ремонт насосного агрегату перекачування сирого осаду з заміною 

робочого колеса та корпусу  на суму 9,5 тис. грн., придбано та змонтовано 

електродвигун на дренажний насос, вартість 3 тис. грн. Підрядною організацією 

виконані роботи з капітального ремонту покрівлі насосно-повітродувної станції – 

389,7 тис. грн. За  кошти міського бюджету у сумі 300 тис. грн. вивезено мул з 

мулових майданчиків. 

             На насосних станціях підвищення тиску та каналізаційних насосних 

станціях проревізовано запірну та регулюючу арматуру на технологічних 

трубопроводах. На насосну станцію підвищення тиску 16-ти поверхового ж/б по 

пр. Свободи,2 придбано та змонтовано насосну установку вартістю 133,5 тис. 

грн. за бюджетні кошти.     За кошти підприємства замінено фекальний насос на 

КНС-8 на суму 23 тис. грн. Проведено капітальний ремонт засувки Д-800 мм на 

підвідному колекторі до КНС-1. Вартість склала 33 тис. грн. Проведено ремонт 

внутрішнього опорядження та штукатурки будівлі КНС-4 на суму 28,9 тис. грн. 

На КНС-1 придбано насосний агрегат вартістю 1141,5 тис. грн. за кошти 

міського бюджету та два насосні агрегати на КНС-4 загальною вартістю 1152 

тис. грн. за кошти підприємства.  

  Електромонтерами  по всім виробничим підрозділам підприємства 

проведено технічні випробовування та заміри електрообладнання та кабельних 

мереж; проведено профілактичне обслуговування трансформаторних та 

розподільчих пунктів. Витрати на провідникову, кабельну та інші електротовари  

склали 57,0 тис. грн. 

  Автотранспортним підрозділом проведені необхідні ремонти будівельної 

та спеціалізованої техніки. Проведено заміну масла на суму 11 тис. грн.    



Закуплені та змонтовані шини  на суму 72,4 тис. грн. Проведено ремонт 

автомобіля Нива на суму 16,8 тис. грн. Вартість періодичного обслуговування 

техніки склала 42 тис. грн. 

               Загальна вартість  робіт по підготовці до зимового періоду об'єктів КП 

«Водоканал м.Ужгорода» склала 7895,2 тис. грн., в тому числі: за рахунок 

власних коштів  підприємства – 4320,8  тис. грн., за рахунок коштів з міського 

бюджету – 3574,4 тис. грн. 

 Бюджетна сфера : 

         До опалювального сезону було підготовлено 50 котелень бюджетної 

сфери : 

         - освіта – 43 кот.  

         - медицина – 3 кот.  

         - культура - 2 кот. 

         - виконком – 1кот. 

         - управління праці та соціального захисту населення -1 кот. 

До нормальної експлуатації в зимових умовах підготовлено 80 

бюджетних установ міста : - освіта – 51 установа, медицина – 18 об'єкти, 

культура – 9, виконком – 1, управління праці та соціального захисту населення 

– 2 .  

          Відповідно до рішення виконавчого комітету від 26.10.2017  № 329 в м. 

Ужгороді було розпочато опалювальний сезон. Опалювальний сезон проходив 

стабільно, без аварійних ситуацій. 

            Рішенням виконавчого комітету від 06.04.2017 № 102 з 06 квітня 2017 

року припинено опалювальний сезон у всіх сферах міського господарства та 

житловому фонді.   

            Розрахунки за енергоносії проводились вчасно.   

    Враховуючи вищевикладене та прийняття нового рішення 

пропонується рішення  виконкому  13.06.2017  № 168 " Про підсумки 

опалювального сезону 2016-2017 та заходи з підготовки до опалювального 

сезону 2017-2018 " та  27.09.2017  № 298 "Про стан підготовки міського 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 років" у зв’язку із 

виконанням зняти з контролю. 

 

 

Директор департаменту                                                                   В. Бабидорич 
 

 



                                                                                                                                                                                                      Додаток 1 

                                                                                                                                                                         до рішення виконкому 

_______________№______  

ЗАХОДИ 

з підготовки об’єктів водопостачання та водовідведення 

КП “Водоканал м. Ужгорода” до зимового періоду  2018-2019 рр. 

 

№ 

п/п 

 

Перелік 

заходів і робіт 

Од. 

Одиниці 

виміру 

 

К-ть 

Потреба у коштах, тис. грн. 

Всього кошти 

підприєм-

ства 

міський 

бюджет 

субвенці

ї 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всього по підприємству:   6420,0 3251,0 3169,0  

I. КОС: 

1. Ремонт (заміна на трубопровід)лотків аварійного 

скиду стоків 

м.п. 150 380,0 380,0 – – 

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

3. Заміна ділянки водопроводу від вул. Михайла 

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

м.п. 200 150,0 150,0 _ _ 

4. Утеплення розподільчих колодязів з регулюючою 

арматурою  

шт. 3 3,0 3,0   

5. Виготовлення та монтаж металоконструкцій 

розтяжок для укріплення перегородок аеротенка-

витіснювача 

м.п. 240 90,0 90,0   

 Разом:   861,0 861,0   

II. Водопровідні мережі: 

1. Заміна аварійної водопровідної мережі     D - 160  

по вул. Михайла Старицького  

 

п.м. 

 

350 

 

410,0 

 

- 

 

410,0 

 

– 

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

Собранецькій 

 

п.м. 

 

500 

 

500,0 

 

500,0 

 

 

 

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

Кавказькій 

 

п.м. 

 

200 

 

150,0 

 

150,0 

 

 

 

4. Заміна застарілої запірно-регулюючої арматури D 

– 100-400 мм   

шт. 27 270,0  270,0 

 

 

– 

5. Заміна  в/вводів житлових будинків та аварійних п.м. 1500 1000,0 - 1000,0 – 
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ділянок водопроводу 

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

Свободи до ПНС «Електрон» 

п.м. 55 150,0  150,0  

 Разом:   2480,0 650,0 1830,0  

ІІІ. Каналізаційні мережі: 

1. Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення  

по місту d= 150-400 мм 

п.м. 500 1000,0  1000,0 – 

 Разом:   1000,0  1000,0  

IV. Об’єкти енергоживлення 

1. Укомплектування аварійним запасом обладнання, 

запасних частин та матеріалів 

  30,0 30,0 – – 

2. Укомплектування інструментом, засобами 

захисту та теплим спецодягом 

  8,0 8,0 – – 

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

4. Проведення протиаварійних тренувань з  

персоналом, що обслуговує електротехнічне 

обладнання 

шт. 2 - - – – 

5. Перевірка пристроїв релейного захисту та 

автоматики 

шт. 70 - - – – 

6. Перевірка технічного стану електрообладнання, 

контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики 

шт. 224 - - – – 

7. Проведення електротехнічних замірів та 

випробовування обладнання на об’єктах 

підприємства 

шт. 24 - - – – 

 Разом:   38,0 38,0   

V. КНС: 

1. Ремонт даху КНС-3  м2 150 110,0 110,0   

2. Ремонт даху КНС-2 м2 130 90,0 90,0   

3. Ремонт даху КНС-9 м2 130 90,0 90,0   

4. Ремонт даху підсобного приміщення на території м2 30 10,0 10,0   
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КНС-1 

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

6. Заміна дверних блоків на КНС-2,3,5 шт. 15 45,0 45,0   

7. Фарбування трубопроводів та металоконструкцій 

на КНС 

  22,0 22,0   

8. Закінчення робіт по влаштуванню  вентиляції на 

КНС-1 

шт. 1 46,0 46,0   

 Разом:   457,0 457,0   

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. Влаштування відмостки та гідроізоляції 

внутрішніх стін підземної частини машинного 

залу ПНС «Юність» 

 

м2 

 

40/80 

 

40,0 

 

40,0 

– – 

3. Заміна засувок d-200 мм у розподільчій камері  

ПНС «Юність» 

шт. 3 35,0  35,0  

4. Ремонт вентиляційних люків на РЧВ «Юність» шт. 2 8,0 8,0   

5. Облаштування під’їзної дороги до РЧВ 

«Студмістечко» 

м. п. 20,0 22,0 22,0   

6. Ремонт побутових приміщень, санвузла на ПНС 

«Кальварія»  

шт. 1 12,0 12,0   

7. Ремонт підпірної стінки та водостічної системи 

на ПНС по вул. Романа Шухевича 

шт. 1 4,0 4,0   

 Разом:   211,0 176,0 35,0  

VІІ. КОПВ 

1. Заміна покрівлі над вертикальними 

відстійниками НФС-1 

м2 20,0 20,0 20,0   

2. Герметизація швів між стіновими  панелями  

НФС-3 

п. м. 1860 130,0 130,0 – – 

3. Захист від корозії металоконструкцій кріплення м2 67 16,0 16,0   
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стінових панелей до колон і плит перекриття  до 

балок приміщення фільтрів та відстійників 

комплексу НФС-3 

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

5. Заміна вікон на НФС-2 шт. 2 12,0 12,0   

6. Реконструкція швидких фільтрів НФС-1   300,0  300,0  

 Разом:   794,0 494,0 300,0  

VІІІ. Водозабір «Минай» 

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

        

 Разом:   490,0 490,0   

ІХ. Виробнича база КП «Водоканал м. Ужгорода» 

1. Ремонт даху механічної майстерні шт. 1 85,0 85,0 – – 

        

 Разом:   85,0 85,0   

  
 

 Директор департаменту міського господарства                                                                                                   В. Бабидорич 

 

 

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 2018-2019 

№ 

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 

фінансуванн

я, тис. грн. Капітальні 

видатки 

Поточні 

видатки 

1.  
УСЗШ І ст. №1 

вул. Висока, 4 

Профілактика та промивання  котлів 

30,0  30,0  
Пусконалагоджувальні роботи з 

підготовки модуля 

Ремонт котлів та обладнання 

2.  
УСЗОШ І-ІІІ ст. № 2 

вул. Підгірна, 43 

Заміна  труб подачі теплоносія 

42,0  42,0  

Заміна стояків системи опалення 

головного корпусу в кількості (6 шт.) 

Пусконалагоджувальні та ремонтні роботи 

з підготовки модуля 

Матеріали і комплектуючі для 

профілактичних та 

пусконалагоджувальних робіт на модулі 

Повірка лічильника газу та коректора 

3.  

 

УСШ І-ІІІ ст. № 3 

набережна  

Незалежності, 19 

 

Закупівля та встановлення модему 

для дистанційної передачі даних 

КВОГ 18,0  18,0  

Заміна коректора газу 



4.  
СЗШ І-ІІІ ст. № 4 

пл. Жупанатська, 10 

Закупівля та встановлення модему для 

дистанційної передачі даних КВОГ 

36,0  36,0  Повірка лічильника газу та коректора 

Заміна насосів подачі гарячої води 

Поточний ремонт котлів 

5.  

УСШ І-ІІІ ст. № 5 

вул. Київська 

Набережна, 16 

Закупівля та встановлення модему для 

дистанційної передачі даних КВОГ 

(корпус №1) 

50,0  55,0  

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) 

Часткова заміна системи опалення (корпус 

№1) 

Демонтаж і повірка манометрів (корпус 

№1) 

6.  

УСШ І-ІІІ ст. № 5 

пл. Шандора Петефі, 

36 

Установка модему для передачі даних 

витрат газу (корпус №2) 

55,0  55,0  Заміна котла 50 кВт (корпус №2) 

Демонтаж, повірка і монтаж газового 

лічильника (корпус №2) 

7.  

УЗОШ І-ІІІ ст. № 6 

ім. В.С. Гренджі-

Донського 

вул. Польова, 22 

Ремонт внутрішніх тепломереж 

60,0  60,0  

Поточний ремонт котла 

Заміна траси теплопостачання  (40 п.м.) 

Заміна манометрів (3 щт.) 

Ремонт живильного насосу 

Реконструкція вузла мережних насосів 

Утеплення теплотраси 

8.  УЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Заміна труб опалення (корпус №2) 40,0  40,0  



ім. В.С. Гренджі- 

Донського 

вул. Одеська, 15 

9.  

УЗОШ І-ІІІ ст. № 7 

вул. Антоніна 

Дворжака, 41 

Заміна задвижок (4 шт.) 

15,0  15,0  
Ремонт розподільного вузла 

10.  

УЗОШ І-ІІІ ст. № 8 

вул. Академіка 

Корольова, 4 

 

Поточний ремонт котла 

18,0  18,0  
Заміна манометрів (3 шт.) 

Заміна конденсатора двигуна підживлення 

води 

11.  

УЗОШ І-ІІІ ст. № 9 

пл. Шандора Петефі, 

15 

 

Поточний ремонт системи опалення 

10,0  10,0  
Хімічне промивання системи опалення 

12.  

УЗОШ І-ІІІ ст. № 10  

з угорською мовою 

навчання 

ім. Дойко Габора, 

набережна 

Православна, 24 

Заміна труби вводу холодного 

водопостачання у системі опалення 
26,0  26,0  

13.  
УЗОШ І-ІІ ст. № 13 

вул. Іштвана Дендеші, 

23 

Реконструкція внутрішнього                                  

газопроводу (обрізка труби) 
30,0  30,0  

Заміна лічильника газу 

Встановлення сигналізатора біля котла 

14.  
ЗОШ І-ІІ ст. № 14 

вул. Климента 

Тімірязєва, 12 

Закупівля та встановлення модему для 

дистанційної передачі даних КВОГ 
25,0  25,0  

Повірка манометрів 

Профілактика котлів 

15.  УЗОШ І-ІІІ ст. № 15 
Поточний ремонт котлів 

48,0  48,0  
Заміна манометрів (5 шт.) 



вул. Марії 

Заньковецької, 13/а 

Матеріали і комплектуючі для 

профілактичних та 

пусконалагоджувальних робіт на модулі 

16.  

ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 

вул. Юрія Жатковича, 

24 

Закупівля та встановлення модему для 

дистанційної передачі даних КВОГ 
23,5  16,5  

Повірка лічильника обліку газу 

Заміна центральної задвижки 

17.  
НВК «Гармонія» 

вул. Доманинська, 263 

Встановлення розширювальних баків 

(2 шт.) 

35,0  35,0  
Заміна кульового крана Ø 25 

Заміна манометрів (2 шт.) 

Придбання та встановлення резервного 

насосу системи теплопостачання 

18.  
УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – 

ліцей «Лідер», 

вул. Івана Сільвая, 3 

Придбання та встановлення резервного 

мережевного насосу WiLo-Veroline IPL 

32/165-3/2 

40,0  40,0  

19.  

НВК «ЗОШ І ст. з 

угорською мовою 

навчання - 

Угорськомовна 

гімназія», 

вул. Михайла 

Грушевського, 39А 

Демонтаж кожухiв секцiйних котлiв  

(2 шт.) 

35,0  35,0  

Установлення водонагрівачiв 

односекцiйних 

настінних  (2 шт.) 

 

Демонтаж вiдцентрових насосiв з 

електродвигуном (3 шт.) 

Промивання димових теплообмінників та 

пальників котлів 

Заміна котлового насоса 

WILO RS 15/7-3 PR 130 12 

Встановлення фільтру об’єктного з 

магнітним шламовідводом OISm 200/50 



Комплектуючі для підключення фільтру: 

(фланці та голендери) 

20.  

УСНВК «Веселка», 

вул. Володимирська, 

38 

Часткова заміна кранів «Маєвського» 

20,0  20,0  

Заміна трубопроводів подачі 

теплопостачання 

Ремонт котлів (2шт.) 

Утеплення трубопроводів гарячого 

водопостачання 

21.  

СНВК  «Первоцвіт» 

вул. Академіка 

Корольова, 2 

Встановлення задвижки  Ø 50 (8 шт.) 

20,0  20,0  Профілактичне промивання системи 

опалення 

22.  
СНВК «ЗОШ І ст. – 

ДНЗ» «Пролісок», 

пр. Свободи, 41 

Вiд'єднання опалювальних котлiв вiд 

трубопроводiв 

8,5  8,5  Демонтаж кожухiв секцiйних котлiв 

Демонтаж та установлення газових 

клапанiв 

23.  

СНВК «Ялинка» 

вул. Адмірала 

Нахімова, 3 

Заміна циркуляційного насосу для 

опалення 
50,0  50,0  

Заміна та виготовлення магнітного 

пускача 

24.  
НВК «Престиж» 

вул. Василя 

Комендаря, 48 

Заміна  манометрів (3шт.) 

15,0  15,0  
Заміна автоматики на котлі 

25.  

ДНЗ № 1 

вул. Марка Вовчка, 47 

«А» 

Встановлення електроконтактного 

манометра 

32,0  32,0  Придбання резервного конденсатора 

Реконструкція розподільного теплового 

вузла 

26.  ДНЗ № 6 
Демонтаж та встановлення газових 

клапанів 
5,5  5,5  



вул. Капітульна, 20 Демонтаж та встановлення блоків розпалу 

Заміна термопари 

27.  
ДНЗ № 7 

вул. Августина 

Волошина, 46 

Встановлення клемної коробки 

16,5  16,5  Встановлення циркуляційного мотора 

Встановлення крильчатки моторної 

28.  
ДНЗ № 8 «Дзвіночок» 

вул. Михайла 

Грушевського, 29/а 

Заміна центральної задвижки 

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

29.  
ДНЗ № 12 

вул. Мора Йокаї, 9 

Матеріали і комплектуючі для 

профілактичних та 

пусконалагоджувальних робіт на модулі 

10,0  10,0  

30.  
ДНЗ № 15 

вул. Лесі Українки 8, 

Повірка газових лічильників, коректорів 

та манометрів 

9,5  9,5  
Заміна засувок на трубопроводі системи 

теплопостачання Ø 100 (2 шт.) 

Заміна пробкосальникових кранів на 

газопроводів 

31.  

ДНЗ № 16 

вул. Івана 

Айвазовського, 9 

Демонтаж та встановлення газових 

клапанiв 

9,5  9,5  
Демонтаж блоків розпалу 

Заміна термопари 

Повірка, газових лічильників манометрів 

Заміна насосу підживлення 

32.  

ДНЗ № 19 

вул. Вілмоша Ковача, 

22 

Повірка газових лічильників , коректорів 

та манометрів 

28,5  28,5  

Перевірка димових та вентиляційних 

каналів 

Придбання та встановлення 

циркуляційного насоса 

Заміна імпульсаційної трубки запальника 

Заміна термометрів 



33.  

ДНЗ № 20, 

вул. Вілмоша Ковача, 

23 

Придбання та встановлення газового котла 

« Рівнотерм 96» 

85,0  85,0  
Повірка газового лічильника та манометра 

Заміна перехідних кранів 

Часткова заміна труб та стояків 

системи опалення 

34.  
ДНЗ № 21 

«Ластовічка» 

Придбання та встановлення резервних 

рециркуляційних насосів (2 шт.) 
50,0  50,0  

Повірка манометрів (3 шт.) 

Матеріали і комплектуючі для котла №2 

35.  

ДНЗ № 31 

вул. Василя 

Докучаєва, 8 

Заміна корпусу  (балон)  для запасних 

фільтрів 6,5  6,5  

Повірка  газових манометрів 

36.  
ДНЗ № 38 

вул. Ак. Корольова, 6 

Повірка газових лічильників, коректорів 

та  манометрів 
4,0  4,0  

Чищення димоходів 

Чищення котлів 

37.  
ДНЗ № 39 

вул. Павла Пестеля, 20 

Придбання та встановлення котлів 

«Рівнотерм» 

(2 шт.) 

120,0  120,0  

38.  

ДНЗ № 40 

вул. Августина 

Волошина, 36 

Часткова заміна системи опалення 60,0  60,0  

39.  

ДНЗ № 42 

«Джерельце» 

вул. Тиводара 

Легоцького, 19 а 

Встановлення електроконтактного 

манометра 

25,0  25,0  

Встановлення датчика тиску в системі 

термопостачання 

Поточний ремонт котла 

Придбання та встановлення манометрів (2 

шт.) 



Придбання та встановлення 

циркуляційного насосу системи 

теплопостачаня 

40.  

ДНЗ № 43 

вул. Іштвана Дендеші, 

166 

Встановлення датчиків визначення 

температури 
3,0  3,0  

Встановлення термоголівок на радіаторах 

(40 шт.) 

 Разом  1 225,0  1 225,0  

 

 

Начальник управління освіти                                                                                                                                       М. Пуківська 

 

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 2018-2019 

№ 

п/п 

Назва установи, 

адреса 

Перелік технічних проблем згідно з 

дефектними актами та заходів, 

направлених на їх вирішення 

Орієнтовна вартість робіт та матеріалів та джерела 

фінансування, тис. грн. 

Загальна потреба в 

коштах, тис. грн. 

Фінансування з 

міського бюджету, 

тис.грн. Інші джерела 

фінансування, 

тис. грн. Капітальні 

видатки 

Пото

чні 

видат

ки 

1 

Центральна міська 

клінічна лікарня, м. 

Ужгород, вул. 

Олександра 

Грибоєдова, 20 

(котельня, 

Головний корпус) 

Повірка термометрів, манометрів, 

перевірка вентиляційних і димових 

каналів, накладка систем технологічної 

сигналізації та автоматика безпеки 

котлів, перевірка контурів заземлення 

котельні та лікарні, теплового 

лічильника св.ТУ-10, поточний ремонт 

фільтрів, запірної арматури, насосного 

обладнання, контрольно-

вимірювальних приладів, щита 

сигналізацій 

 

85,0 - 85,0 - 

2 

Центральна міська 

клінічна лікарня, м. 

Ужгород, вул. 

Олександра 

Придбання ел.автоматів, запобіжників,    

термометрів, манометрів, електричних 

ламп, кранів, манометрів, термометрів, 

фітингів, поточний ремонт покрівлі      

150,0 - 150,0 - 



Грибоєдова, 20 

(котельня, 

Головний корпус) 

рулонної, обладнання для дистанційного 

зняття показів використання газу 

3 

Центральна міська 

клінічна лікарня, 

м.Ужгород, вул. 

Олександра 

Грибоєдова, 20  

  Придбання каналізаційних люків 30,0 - 30,0 - 

4 

Міський пологовий 

будинок, м. 

Ужгород  

  Проведення часткового ремонту 

покрівлі над ліфтовими шахтами та 

ремонту м'якої покрівлі 

175,5 - 175,5 - 

5 

Міський пологовий 

будинок, м. 

Ужгород  

  Поточний ремонт електричних котлів 

для приготування гарячої води 

потужністю 18 кВт, 24 кВт 

6,5 - 6,5 - 

6 

Міський пологовий 

будинок, м. 

Ужгород  

  Заміна насосів на системи 

теплопостачання в Ж/К №1 
10,0 - 10,0 - 

 Р а з о м :  457,0  457,0  

 

 
 

Начальник відділу                                                                                                                                                                 В. Решетар 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                         О. Макара 
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