
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 16.05.2012 р. № 129                                                               м. Ужгород 
 
Про підсумки опалювального  
сезону 2011-2012 років та заходи  
по підготовці до опалювального 
сезону 2012-2013 р.р. 
 
          Заслухавши інформацію директора департаменту міського господарства 
Касперова О.П. про підсумки опалювального сезону 2011-2012 років, та 
розглянувши запропоновані заходи по підготовці об′єктів тепло-, 
водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2012-
2013 років, керуючись п. 6 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні" виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Інформацію директора департаменту міського господарства Касперова 
О.П. про роботу міського господарства в опалювальний період 2011-2012 років 
взяти до відома. 

2. Затвердити надані департаментом міського господарства заходи по 
підготовці житлово-комунальних підприємств міста, закладів освіти та охорони 
здоров′я до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 р.р. (додатки 1,2,3). 

3. Зобов′язати департамент міського господарства (Касперов О.П.), 
управління освіти (Комарницький М.Н.) та охорони здоров′я (Ковач І.І.) в строк 
до 15 жовтня 2012 року забезпечити виконання затверджених заходів в повному 
обсязі.  

4. Фінансовому управлінню (Король С.І.) забезпечити своєчасне  
фінансування заходів по підготовці до зими в межах бюджетних призначень. 

5. Рішення  виконкому від 20.04.11 № 121 " Про підсумки опалювального 
сезону 2010 – 2011 р.р. та заходи по підготовці до опалювального сезону 2011-
2012 р.р. ", від 05.10.11 № 361 "Про корегування заходів по підготовці до зими" 
та від 28.09.11 № 344 "Про стан підготовки міського господарства до роботи в 
осінньо-зимовий періоду 2011 - 2012 р.р." вважати такими, що втратили 
чинність. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Семаля В.Ю. 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов   
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     Додаток 1 

до рішення виконкому 
від 16.05.2012 р. № 129 

 
ЗАХОДИ 

по підготовці об’єктів водопостачання та водовідведення 
КП “Водоканал міста Ужгорода” до зимового періоду 2012-2013 р.р. 

Потреба у коштах, тис. грн.  
№ 
п/п 

 
Перелік 

заходів і робіт 
Одиниці 
виміру 

 
К-ть Всього кошти 

підприємства 
міський 
бюджет 

субвенції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всього по підприємству:   1932,3, 1932,3   
I. КОС: 

1. Ремонт даху повітродувки та НС сирого осаду з заміною 
покрівельного шару з руберойду на металопрофіль 

 
м2 

 
737 

 
294,0 

 
294,0 

 
 –  

 
– 

2. Відновлення конькових елементів покрівлі адмінбудинку м2 12 0,8 0,8  –   –  

3. Ремонт лотків аварійного скиду стоків м/п 150 75,0 75,0 – – 

4. Ремонт рубероідної покрівлі даху НС сирого осаду м2 80 2,4 2,4 – – 

5. Придбання обігріваючих приладів УФО для споруди 
решіток 

шт. 4 5,6 5,6 – – 

6. Ревізія стиків рельсових колій відстійників з 
бетонуванням оголовків з/б стінових панелей. 

шт. 7 28,0 28,0 – – 

 Разом:   405,8 405,8   

II. Водопровідні мережі: 
1. Ремонт засувки d = 400 мм по вул. Тихій. шт. 1 2,8 2,8 – – 

2. Ремонт або заміна пожежних гідрантів на мережах 
водопроводу 

 
шт. 

 
10 

 
44,0 

 
44,0 

 
– 

 
– 

3. Капітальний ремонт засувки d = 700 мм – 2 шт. на 
пересічені вулиць 8-го Березня-Можайського. 

 
шт. 

 
2 

 
12,0 

 
12,0 

 
– 

 
– 

4. Заміна окремих ділянок вуличних водопровідних мереж 
та в/вводів житлових будинків 

п.м. 800 470,0 470,0 – – 

 Разом:   528,8 528,8   
ІІІ. Каналізаційні мережі: 

1. Заміна окремих ділянок каналізаційних мереж по місту d= п.м. 400 190,0 190,0 – – 



 2 
150-400 мм 

 Разом:   190,0 190,0   
IV. Об’єкти eенергоживлення 

1. Укомплектування аварійним запасом обладнання, 
запасних частин та матеріалів 

  150,0 150,0 – – 

2. Укомплектування інструментом, засобами захисту та 
теплим спецодягом 

  18,0 18,0 – – 

3. Перевірка засобів обліку електричної енергії шт. 48 – – – – 

4. Проведення протиаварійних тренувань з 
електротехнічним персоналом 

шт. 2 – – – – 

5. Перевірка пристроїв релейного захисту та автоматики шт. 83 – – – – 

6. Перевірка технічного стану електрообладнання, 
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

шт. 278 – – – – 

7. Проведення електротехнічних замірів та випробовування 
обладнання по об’єктах підприємства 

шт. 24 – – – – 

 Разом:   168,0 168,0   
V.РБД 

1. Ремонт даху над кузнею м2 35 14,0 14,0 – – 

 Разом:   14,0 14,0   
VІ. НСВ: 

1. Ремонт освітлення машинних залів та грабельних 
приміщень на НСВ № 2 та НСВ №9 

шт. 2 12,0 12,0 – – 

2. Заміна засувок на технологічних трубопроводах по НСВ-
2,3,9: 

 Ø 200 
 Ø 250 
 Ø 150 
 

 
 

шт. 
шт. 
шт. 

 
 
5 
1 
1 

 
 

16,0 
3,0 
1,5 

 
 

16,0 
3,0 
1,5 

– – 

3. Заміна зворотних клапанів та вібровставок на НФС-3,9: 
 Ø 200 
 Ø 150 
 

 
шт. 
шт. 

 
2 
1 

 
4,2 
1,8 

 
4,2 
1,8 

– – 

4. Заміна віконних та дверних блоків на НСВ-3,4,5: 
 вікна 
 двері 

 
 

шт. 

 
 
7 

 
 

25,0 

 
 

25,0 

– – 



 3 
шт. 6 12,0 12,0 

5. Ремонт даху НСВ-4,5 з заміною покрівельного шару м2 392,5 157,0 157,0 –  

 Разом:   232,5 232,5   

VІІ. ПНС та РЧВ: 
1. Реконструкція камери управління РЧВ «Кальварія» 

2х1000 м3  
 

шт. 
 
1 

 
25,0 

 
25,0 

– – 

2. Заміна засувки ø 400 мм на водогоні з НФС-3 на вході 
його у РЧВ 2х3000 м3 

 
шт. 

 
1 

 
8,0 

 
8,0 

– – 

3. Ремонт даху ПНС по вул. Легоцького м2 80 9,6 9,6 – – 

4. Заміна засувок та зворотних клапанів на ПНС по вул. 
Легоцього: 

 Ø 150 
 Ø 200 
 зворотні клапани 

 
 

шт. 
шт. 
шт. 

 
 
2 
2 
2 

 
 

6,0 
8,0 
5,0 

 
 

6,0 
8,0 
5,0 

– – 

5. Заміна засувок з обв’язкою насосного обладнання ПНС 
«Електрон» 

шт. 18,0 18,0 18,0 – – 

6. Герметизація вводів машинного залу ПНС по вул. 
Минайській 

м2 24 12,0 12,0 – – 

 Разом:   91,6 91,6   

VІІІ. КОВП 

1. Ремонт даху НС 1-го підйому НФС-3 та даху НС 2-го 
підйому НФС-1 

м2 369,0 156,6 156,6 – – 

2. Заміна к/мережі ø 500 промивки фільтрів НФС-2 п.м. 54 75,0 75,0 – – 

 Разом:   231,6 231,6   

ІХ. Водозабір «Минай» 
1. Закінчення робіт по облаштуванню павільйонів над 

а/свердловинами 
шт. 3 70,0 70,0 – – 

 Разом:   70,0 70,0   
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Директор департаменту                                                                                                                                              О. Касперов 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                                                                                               Д. Геворкян
  



                                                                                                                                                                     Додаток   2 
                                                                                                                                                до рішення виконкому 

                                                                                                                                                                від 16.05.2012 р. № 129 
 

З а х о д и 
по підготовці об’єктів теплопостачання 

управління освіти до опалювального сезону  2012-2013 р.р. 
 

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

№ 
п/п 

Назва установи, адреса 

Згідно дефектних актів - перелік технічних проблем та 
заходів, направлених на їх вирішення згідно дефектних актів 

Загальна 
потреба в 
коштах, 
тис.грн. 

Фінансування 
з місцевого 
бюджету,   
тис.грн.  

Інші джерела 
фінансування,  
тис.грн. 

 1. 
ЗОШ №1 ,  
вул. Висока, 4 

1) замовити 2 (два) теплообмінники для настінних котлів 
„Термона” в якості запасних частин;  
2) встановити установку для хімічної обробки води; 
3) заміна терморегулятора в приміщенні школи; 

20,4 20,4  

 2. 
АНВК,  
вул. Підгірна, 43 

1) провести капітальний ремонт теплової мережі до ЗОШ;  
2) капітальний ремонт системи опалення дитячого садка;  
3) встановити розширювальні баки в ЗОШ та дитячому садку 

188,0 29,1 158,9 

 3. 
ЗОШ №10, (та ЗОШ 
№11) по  Православ-ній 
Набережній, 24 

1) встановлення регулятора температури та влаштування 
системи погодозалежного регулювання на відгалуженні на 
ЗОШ №10;  
2) Капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №11 з 
встановленням у вузлі управління  погодозалежного 
регулювання;  
3)  встановити установку для хімічної обробки води. 

75,4  75,4 

4. 
НВК „Гармонія”, вул. 
Доманинська, 263 

1) провести капітальний ремонт системи опалення школи із 
частковою заміною трубопроводу та запірної арматури;  122,2 38,4 83,8 

 5. 
Угорськомовна 
гімназія, по вулиці 
Грушевського, 39А 

1) замовити та замінити 6 (шість) теплообмінників в 
настінних кот-лах „Терм”  
2) Провести вибірковий ремонт системи опалення гімназії  із 
заміною ділянок трубопроводу ø89 L=30м, ø57 L=21м, ø45 
L=62м. 

34,0 34,0  



 6. 
НВК „Пролісок”, пр-т 
Свободи, 41 

1) заміна циркуляційного насосу №2 типу Wilo; 
2) вибірковий капітальний ремонт системи опалення з 
заміною трубопроводів та 2-х кульових кранів у підвалі. 

16,2 16,2  

 7. 
НВК „Веселка”, вул. 
Володимирська, 38 

1) заміна датчика температури та  мережних  вимикачів зі 
світовою індекацією; 
2) вибірковий капітальний ремонт трубопроводів системи 
опалення  з заміною трубопроводів, прокладених по підвалу;  
3) заміна швидкісного водонагрівача ГВП на пластинчастий в 
котельні;  
4) встановити установку для хімічної обробки води. 

111,2 21,2 90 

8 
ДНЗ №6, вул. 
Капітульна, 20 

1) ремонт системи опалення та теплоізоляція трубопроводу 
опалення  в чердачному приміщенні 

3,4 3,4  

9 
ДНЗ № 7, вул. 
Волошина, 46 

1) ремонт  трубопроводів в котельні 
0,2 0,2  

10 
ДНЗ №15,  
вул. Л. Українки, 8 

1)  вибірковий ремонт підземної теплової мережі, 
2) ремонт трубопроводу водопостачання та каналізації 

15,1 15,1  

12 
ДНЗ №16, вул. 
Айвазовського, 9 

1) ремонт системи опалення;  
2) розробка робочого проекту реконструкції теплових мереж; 
3) реконструкція теплових мереж. 

64,5 18,1 46,4 

13 
ДНЗ №18, вул. 
Айвазовського, 5 

1) ремонт системи опалення  із частковою заміною 
трубопроводів та запірної  арматури; 
2) встановлення манометрів та датчиків температури в 
систему опалення, а також додаткового насосу на систему 
гвп. 

27,4 19,2 8,2 

14 
ДНЗ №19, вул. 
Бєлінського, 22 

1) заміна кульових кранів Ду= 2” в кількості 6 шт.;  
2) заміна кульового крана на газопроводі на котел №1; 
3) промивка системи опалення та фільтрів;  
4) ремонт 2-х засувок у вузлі управління ДНЗ19. 

8,6  8,6 

15 
ДНЗ №20, вул. 
Бєлінського, 23 

1)  ремонт системи опалення  із частковою заміною 
трубопроводів та запірної  арматури - кульових кранів Ду= 2” 
в кількості 6 шт ;  

9,2 9,2  

16 
ДНЗ №39,  
вул. Пестеля, 20 

1) замінити котел № 1 „Рівне терм-96” ; 
2) частковий ремонт  системи опал. та  гвп по підвалу  (труби 
ø76,57,32 та переустановка засувок), 
3) ремонт водопроводу 

111,6 34,1 77,5 

17 
ЗОШ № 3 , наб. 
Незалежності, 19 

1) налагодження  хімводоочистки та закупівля баку запасу 
води; 
3) для опалення модульної котельні встановити ел.обігрівач. 

7,1 7,1  



18 
НВК Ужгородський 
економічний ліцей  
  ( ЗОШ №9) 

1) замовити та замінити  12 (дванадцять)  теплообмінників для 
термо-блоків „Бернард”;  5 (п’ять ) блоків запалювання та 
контролю полум’я,  5 (п’ять ) датчиків температури;  
2) заміна тепломережі до спортзалу.  

53,6 50,4 3,2 

19 
ЗОШ №16 по вул. 
Жатковича, 24 

1 ремонт систем опалення із частковою заміною трубопро-
воду та запірної арматури 

30,2 30,2  

20 
ЗОШ №13, вул. 
Дендеші, 23 

1) ремонт систем опалення із частковою заміною трубопро-
воду та трубопровідної арматури. 

4,8 2,4 2,4 

21 
НВК „Горяни”, вул. 
Дендеші, 166 

 
1) заміна котла №1  TERMOMAX ;  
 

34,0  34,0 

22 ДНЗ №12, вул. Йокаї, 9 
1) провести вибірковий капітальний ремонт системи опалення 
з заміною трубопроводів, прокладених по горищу; 

23,0  23,0 

23 
Ліцей „Лідер”, вул. 
Сільвая, 3 

1) заміна датчиків та регулювання автоматики безпеки на 
котлах; 
2) заміна підземної теплової мережі Ду=50 в кількості 30 п/м в 
двотрубному вимірі від теплової камери до вузла управління в 
басейні (ввід №2);  
3) вибірковий ремонт трубопроводів системи опалення у 
підвалі. 

25,2  25,2 

24 

ДНЗ №28, котельня по 
вулиці Закарпатська, 
26 
 
 

1) ремонт систем опалення із частковою заміною трубопро-
воду; 
2) заміна зворотного клапана на ланці підживлення;  
3) ремонт датчиків та перевірка автоматики спрацювання; 
4) замінити 2 (дві) засувки на тепломережі;  
5) провести ремонт теплової ізоляції тепломережі.  

27,3 5,5 21,8 

25 
ДНЗ №31 по  вул. 
Собранецька, 120 

1) капітальний ремонт системи опалення  закладу 
202,6 41,2 161,4 

26 
ДНЗ №30 по  вул. 
Шевченко,42 

1)  ремонт системи опалення  закладу із частковою заміною 
трубопроводу 

13,2  13,2 

27 
ЗОШ №8 (та НВК 
„Первоцвіт”) 

1) вибірковий капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №8 
з заміною труб в підвалі;  
2)  вибірковий капітальний ремонт системи опалення  НВК 
„Первоцвіт” з заміною труб в підвалі; 

40,8  40,8 

28 
ДНЗ №42 (та ЗОШ 
№19) 

1) вибірковий капітальний ремонт системи опалення ЗОШ 
№19 з заміною трубопроводів у підвалі та частковою заміною 
окремих стояків системи;  

19,2  19,2 



 
 
     Директор департаменту                                                                                                                                                 О. Касперов 

 
     Заступник міського голови, 
     керуючий справами виконкому                                                                                                                                    Д. Геворкян 

2)  вибірковий капітальний ремонт системи опалення ДНЗ 
№42 з заміною трубопроводів у підвалі;  

29 ДНЗ №1  

1)  ремонт підземної теплової мережі із частковою заміною 
ділянок трубопроводу; 
2) ремонт внутрібудинкової системи опалення, 
водопостачання та каналізації. 

11,5 11,5  

30 ДНЗ №26 
1) ремонт внутрібудинкової системи опалення ДНЗ №26 із 
частковою заміною трубопроводу та запірної арматури 48,2 48,2  

31 
ЗОШ №15   по вул. 
Заньковецької,13а 

1)  ремонт трубопроводів системи опалення ЗОШ №15 з 
заміною окремих гілок по підвалу та окремих стояків;  

24,5 24,5  

32 
ЗОШ №12 по вул. 
Заньковецької,17а 

1)  ремонт трубопроводів системи опалення ЗОШ №12 з 
заміною окремих гілок по підвалу та окремих стояків;  

19,2 19,2  

33 
НВК „Дзвіночок”, по 
вул. 
Грушевського,29а 

1) ремонт трубопроводів системи опалення НВК „Дзвіночок” 
з заміною грязьовика, окремих гілок  опалення в непрохідних 
підлогових каналах , окремих стояків та радіаторів;  
3) ремонт ланки тепломережі Дн=89 мм. довжиною 120 п/м в 
2-х трубному вимірі від ЗОШ №12 до з’єднання з підземною 
ланкою тепломережі до НВК „Дзвіночок” 

25,3  25,3 

34 
НВК „Ялинка” вул. 
Нахімова, 3 

1 заміна надземної тепломережі від модульної котельні до 
вузла управління будівлі;  
2)  ремонт трубопроводів системи опалення у підвалі. 

73,5  73,5 

35 
ДНЗ №21 вул. 
Легоцького,64а 

1)  Провести капітальний ремонт трубопроводів системи 
опалення в непрохідних підлогових каналах. 

79,8  79,8 

36 

Котельня 
Ужгородської гімназії 
по вулиці 8-го 
Березня, 44 

1)  ремонт внутрібудинкової системи опалення 
2) вибірковий ремонт вводу теплової мережі до будівлі 
гімназії;  

13,2 1,2 12,0 

 В С Ь О Г О по освіті  1583,6 500,0 1083,6 
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