
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

__VІІ__ сесія   __VІ__ скликання 
(2 – е пленарне засідання) 

 

                               
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
від 18 серпня 2011 р.  №  228                                                       м. Ужгород 
 
Про реалізацію «Енерго -   
та екологоефективної схеми  
теплопостачання м. Ужгород» 
 

Відповідно до звіту та  пропозицій тимчасової контрольної комісії ради 
«По вивченню питання та надання пропозицій щодо підготовки до 
опалювального сезону 2011-2012 р.р. в дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах міста», з метою забезпечення стабільного функціонування, 
підвищення енергетичної ефективності та якості системи теплозабезпечення 
об’єктів бюджетної сфери м. Ужгорода, керуючись ст. 26, 48 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Припинити централізоване теплопостачання комунальними 

підприємствами (в т. ч. помірно централізоване та децентралізоване 
теплопостачання) населення в м. Ужгороді.  

2. Комунальному підприємству «Уж - тепло» припинити надавати послуги 
з теплопостачання всім категоріям споживачів, в тому числі населенню. 

3. Визначити комунальне підприємство «Уж - енергія» надавачем послуг з 
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на опалювальний 
сезон 2011 - 2012 р.р. виключно для споживачів згідно поданих заяв. 

4. Визнати комунальне підприємство "Уж – енергія" надавачем послуг 
щодо технічного обслуговування котелень та мереж установам, які 
фінансуються з міського бюджету.  

5. Зобов’язати відділ капітального будівництва Ужгородської міської ради 
(Трускавецький І.С.) виступити замовником будівництва (реконструкції) 
котелень згідно з додатком.  

6. Відділу капітального будівництва Ужгородської міської ради 
(Трускавецький І.С.) забезпечити організацію розроблення проектно-
кошторисної документації для вказаних в додатку об’єктів будівництва 
(реконструкції) із залученням комунального підприємства «Уж-енергія».  

7. Комунальному підприємству "Уж-енергія" проектну документацію в 
розрізі об'єктів загальною вартістю 600,00 тис.грн. передати відділу 
капітального будівництва.  



8. Дозволити відділу капітального будівництва Ужгородської міської ради 
(Трускавецький І.С.) здійснити закупівлю основного обладнання відповідно до 
проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) згідно з 
додатком для установ (закладів, об’єктів) бюджетної сфери м. Ужгорода з 
використанням механізмів товарного кредиту і фінансового лізингу з терміном 
погашення зобов’язань за лізинговими платежами не менше трьох (3) років та 
авансом, не більшим тридцяти (30) відсотків від вартості об’єкту лізингу 
(товарного кредиту). 

9. Дозволити відділу капітального будівництва Ужгородської міської ради 
(Трускавецький І.С.) здійснити закупівлю будівельно-монтажних та 
пусконалагоджувальних робіт для вказаних в додатку  об’єктів будівництва 
(реконструкції) за окремими процедурами з дотриманням вимог законодавства 
про державні закупівлі. 

10. Фінансовому управлінню (Король С.І.) передбачити фінансування з 
міського бюджету за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету в сумі       
3 500 тис. грн.  

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Семаля В.Ю.  

 
 
 

Міський голова                                                                               В.В. Погорелов 
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