
УЖГОРОДСЬКА   МІСЬКА   РАДА 
 

__ХІ_  сесія  __VІ_     скликання 
(3-е  пленарне засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 23 грудня 2011 р. № 391       м.Ужгород 
 
Про зміни до Програми будівництва та 
реконструкції автономних котелень закладів 
освіти та охорони здоров’я на 2011-2015 роки 
для реалізації “Енерго- та екологоефективної 
схеми теплопостачання м. Ужгород“ 
 

З метою проведення коригувань до фінансової частини  Програми 
будівництва та реконструкції автономних котелень закладів освіти та охорони 
здоров’я на 2011-2015 роки для реалізації “Енерго- та екологоефективної схеми 
теплопостачання м. Ужгород“, затвердженої рішенням ХІ сесії міської ради VІ 
скликання від 09.12.12 №338, керуючись статтями 25, 26, 30, 48 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні“,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання від 09.12.2012 
№338 "Про затвердження Програми будівництва та реконструкції автономних 
котелень закладів освіти та охорони здоров’я на 2011-2015 роки для реалізації 
“Енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгород" у новій 
редакції“ згідно з додатком 1 та додатком 2.  

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



                                                                                       
                                                                                                                                                         Додаток 1 

                до рішенням ХІ сесії 
                міської ради VІ скликання 
                від 23.12.11 № 391 

 
 

Зміни до таблиці 3 
Кошторисного розрахунку вартості Програми будівництва та реконструкції автономних котелень 

закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-2015рр. 

Вартість проектно-кошторисної 
документації з ПДВ, 

  тис. грн.  

Вартість будівельно-монтажних робіт 
і матеріалів інженерних мереж з ПДВ, 

тис. грн. 

В тому числі 

 № 
з/ 
п 

Найменування проекту 

Проектна 
потужність 
джерела 
теплоти, 
кВт 

Вартість 
модульної 
котельні з 
комплексом 
димових 

труб з ПДВ, 
тис. грн. 

(Фінансовий 
лізинг) 

Всього 

пр
ое
кт
у 

ек
сп
ер
ти
зи

 

ви
тр
ат

 
за
м
ов
ни
ка

 

Будівельно
-монтажні 
роботи за 
мінусом 
вартості 

попередньо
-ізольваних 

труб 

Вартість 
попередньо-
ізольованих 
труб згідно 
кошторису 

Вартість 
попередньо-
ізольованих 
труб згідно 
окремого 
кошторису 

Витрати 
замов-
ника на 
будівель-

но-
монтажні 
роботи, 
тис. грн.

Вартість 
пуско-
налагод
жувальн
их робіт 
з ПДВ, 
тис. 
грн.. 

Загальна 
вартість 
об'єкта з 
ПДВ, 
тис.грн.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Фінансування за рахунок 
бюджетних коштів на 2011 р. -      
3 500,0 тис. грн 

2687,403 100,000    712,597     3500,000 

 
Фінансування у 2011 році  за 
рахунок міського бюджету.  560,170   60,170 2055,152 100,000  154,848 584,823 3454,993 

 
 
Секретар ради                                                                                                                            В. Щадей                                                
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Додаток 2 
до рішенням ХІ сесії 

міської ради VІ скликання 
від 23.12.11 № 391 

 
5. Бюджет та фінансування Програми 

Таблиця 4 
 

Сума фінансування тис. грн. 
Заходи Виконавці 

2011 2012 2013 2014 2015 

Виконання умов з 
фінансування 
згідно з укладеними 
угодами 
фінансового лізингу 

Фінансове 
управління, 

відділ 
капітального 
будівництва 

2687,403 
 

3730,072 
(в .ч.: 

погашення 
основної 
суми 

2152,558; 
погашення 

% 
1577,514 

4069,169 
(в .ч.: 

погашення 
основної 
суми 

2787,373; 
погашення 
% 1281,796 

4069,168 
(в .ч.: 

погашення 
основної 
суми 

3332,633 
погашення 
% 736,535 

86,278 
(в .ч.: 

погашення 
основної 
суми 0,00; 
погашення 
% 86,278 

Виконання умов з 
фінансування 
згідно з укладеними 
угодами на 
попередньо-
ізольовані труби 

Фінансове 
управління, 

відділ 
капітального 
будівництва, 
КП „Уж-
енергія”, 
управління 
майном 

100,00  

 
 
 
 

885,576 
 

   

Виконання умов з 
фінансування 
згідно з укладеними 
угодами на 
виконання БМР 
згідно з таблицею 3 

Фінансове 
управління, 

відділ 
капітального 
будівництва 

2922,597  

   

Виконання умов з 
фінансування 
згідно з укладеними 
угодами на 
виконання ПНР 
згідно з таблицею 3 

Фінансове 
управління, 

відділ 
капітального 
будівництва 

584,823 

 
 
 
 

   

Виконання умов з 
фінансування 
згідно з укладеними 
угодами на 
проектні роботи 

Відділ 
капітального 
будівництва, 
КП "Уж-
Енергія" 

660,170 383,695 

   

Разом видатки з 
бюджету міста 
2011 – 2015 рр. 

20178,951 6954,993 4999,343 4069,169 4069,168 86,278 

 
 
 
Секретар ради                                                                                             В. Щадей 
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