
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07.05.2014       Ужгород               № 132 
 
Про підсумки опалювального  
сезону 2013-2014 років та заходи  
по підготовці до опалювального 
сезону 2014-2015 років 
  
          Заслухавши інформацію керівників департаменту міського господарства, 
управління освіти, відділу охорони здоров'я, управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді  про підсумки опалювального сезону 2013-2014 років та 
розглянувши запропоновані заходи по підготовці житлово-комунальних 
підприємств міста, закладів освіти та охорони здоров′я  до роботи в осінньо-
зимовий період 2014-2015 років, керуючись п. 6 ст. 59 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Інформацію про роботу міського господарства в опалювальний період 
2013-2014 років взяти до відома. 

2. Затвердити заходи з підготовки житлово-комунальних підприємств міста, 
закладів освіти, охорони здоров′я та культури до роботи в осінньо-зимовий період 
2014-2015 років. (додатки 1,2,3,4). 

3. Зобов′язати департамент міського господарства (Костенчук О.А.), 
управління освіти (Бабунич О.Ю.), відділ охорони здоров′я (Брецко М.Ю.) та 
управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (Василиндра О.М.)  в строк 
до 1 жовтня 2014 року забезпечити виконання затверджених заходів в повному 
обсязі.  

4. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) передбачити бюджетні призначення 
для фінансування заходів по підготовці до зими в межах бюджету на 2014 рік. 

5. Рішення  виконкому від 15.05.2013  № 153 " Про підсумки опалювального 
сезону 2012-2013 років та заходи по підготовці до опалювального сезону 2013-
2014 років " та від 18.09.2013  № 315 "Про стан підготовки міського господарства 
до роботи в осінньо-зимовий період 2013 – 2014 років" у зв'язку із виконанням 
зняти з контролю. 
          6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до  функціональних повноважень. 

 
В.о. міського голови, 
секретар ради                                                                                                  В. Щадей  

 



І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про підготовку та проходження опалювального сезону 2013-2014 років 

 
           Підготовка міського господарства до опалювального сезону здійснювалась 
в рамках виконання  заходів,  які заплановані та  затверджені рішенням 
виконкому від 15.05.2013 р. № 153.  
           Згідно розроблених заходів по підготовці житлового фонду до роботи в 
осінньо-зимовому сезоні 2013-2014 р.  до експлуатації в зимових умовах 
підготовлено  847 будинків: 

- проведено поточний ремонт покрівель  на 148 будинках із запланованих  
131, що становить 113 %; 

- виконано ремонт (заміну) дверей та вікон у 155 під’їздах  що становить 100 
%; 

- проведено роботи по побілці і пофарбуванню стін в 159 під'їздах  – 100%; 
     -  виконано поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у всіх 
запланованих 141 будинках. 
           В 2013 році фінансування капітального ремонту житлового фонду з 
міського бюджету було заплановано виключно по Програмі підтримки об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення у 
місті Ужгород: 
-   на ремонт покрівель в 14 будинках було передбачено 1 448,0 тис.грн. Виконано 
6 на суму 450,5 тис.грн 
-  на ремонт систем водопостачання та водовідведення в 4-х будинках було 
передбачено 185,2 тис.грн. Виконано в 3-х на 128,7 тис.грн.  
            Водоканалом згідно заходів по підготовці до роботи водопровідно-
каналізаційного господарства в зимових умовах: 

- виконано заміну водопровідних мереж – 0,5 км.   та каналізаційних мереж – 
0,15 км. ; 

- підготовлено до роботи в зимових умовах 10 водопровідних насосних 
станцій, 10 каналізаційних насосних станцій та всі 21 артезіанські 
свердловини.  

          Всього КП «Водоканал м.Ужгорода» затрачено 851,2 тис.грн.  власних 
коштів підприємства. Також за кошти міського бюджету виконано заміну ділянки 
водопроводу загальною довжиною 150 п.м. через транспортний міст по 
вул.Анкудінова на суму  368,3 тис.грн.                
           Рішенням виконавчого комітету від 09.10.2013 р. № 355 з 10.10.2013 р. 
розпочато опалювальний сезон в міських лікувально-профілактичних закладах 
міста.  
           Рішенням виконавчого комітету від 16.10.2013 р. № 381 розпочато 
опалювальний сезон у всіх сферах міського господарства з 21.10.2013р. 
           Протягом всього опалювального сезону працювали всі 43 котельні, які 
обслуговують бюджетну сферу, а саме : 

- освіта – 39 кот.; 
-  медицина – 2 кот.; 
-  культура -1кот.; 
-  виконком – 1 кот.  
      Теплом було забезпечено 72 бюджетних установи міста : -освіта – 51 



установа, медицина – 12 об'єктів, культура – 9, виконком – 1.  
           Укладено 100 % угод на постачання природного газу. 
           Заборгованості бюджетних установ за енергоносії : 

- освіта – газ – 2  222,348 тис.грн., електроенергія – 166,280 тис.грн.; 
           Інформація   про стан розрахунків за спожиті енергоносії станом на  
25.04.2014 р. (тис.грн.) 

Станом на 
_25.04.14р. 

За рік з наростаючим 
підсумком 

Енерго- 
носії  

Нара
хов. 

Спла
ч. 

% 
проп
л. 

Нарах
ов. 

Спла
ч. 

% 
пропл. 

Загальн
а 
заборго
ваність 
підприє
мства 

Водокан
ал 

Електроене
ргія 

1905,1   794,9
41,72 7880,3 

 
3186,5 

   40,44  5661,5 

Газ       2  222,348 Управлі
ння 
освіти Електроене

ргія 
  

  
  166,280 

- медицина - заборгованість відсутня;  
- культура – заборгованість відсутня. 

Опалювальний сезон було розпочато вчасно, проведено без збоїв. 
Температура в приміщеннях додержувалася в нормі.  
           Рішенням виконавчого комітету від 02.04.2014 року № 94 опалювальний 
період було припинено у всіх сферах міського господарства та житловому фонді з 
03 квітня поточного року. 
            

В.о. директора департаменту 
міського господарства                                                                           О. Костенчук  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток  1 

                                                                                                                                                                                                                  до рішення виконкому 
                                                                                                                                                                                                      від 07.05.14  № 132 

 
  

ЗАХОДИ 
по підготовці об’єктів водопостачання та водовідведення 

КП “Водоканал м. Ужгорода” до зимового періоду 2014-2015 роки. 
Потреба у коштах, тис. грн.  

№ 
п/п 

 
Перелік 

заходів і робіт 
Одиниці 
виміру 

 
К-ть Всього кошти 

підприємств
а 

міськи
й 

бюдже
т 

субвенції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всього по підприємству:   1642,9 1642,9   
I. КОС: 

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

 
м2 

 
737 

 
286,0 

 
286,0 

 
 –  

 
– 

2. Ремонт лотків аварійного скиду стоків м/п 150 93,0 93,0 – – 
3. Придбання обігріваючих приладів УФО для 

споруди решіток 
шт. 4 5,6 5,6 – – 

4. Заміна вхідних дверей у побутові приміщення 
грабельного відділення та на станцію сирого 
осаду. 

шт. 2 6,4 6,4 – – 

 Разом:   391,0 391,0   
II. Водопровідні мережі: 

1. Ремонт та заміна пожежних гідрантів на мережах 
водопроводу 

 
шт. 

 
5 

 
22,0 

 
22,0 

 
– 

 
– 

2. Капітальний ремонт засувки d = 700 мм – 2 шт.       



на пересічені вулиць 8-го Березня-Можайського. шт. 2 12,0 12,0 – – 
3. Заміна окремих ділянок вуличних водопровідних 

мереж та в/вводів житлових будинків 
п.м. 600 390,0 390,0 – – 

 Разом:   424,0 424,0   
ІІІ. Каналізаційні мережі: 

1. Заміна окремих ділянок каналізаційних мереж по 
місту d= 150-400 мм 

п.м. 150 128 128 – – 

 Разом:   128,0 128,0   
IV. Об’єкти енергоживлення 

1. Укомплектування аварійним запасом обладнання, 
запасних частин та матеріалів 

  130,0 130,0 – – 

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  

персоналом, що обслуговує електротехнічне 
обладнання 

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 – – – – 

8. Реконструкція ЛЕП-70 від П /ст. № 1 до 
водозабору «Минай» 

км 4,5 80,0 80,0   

 Разом:   228,0 228,0   
V. НСВ: 



1. Ремонт освітлення машинних залів та грабельних 
приміщень на насосній станції водовідведення № 
1 та НСВ №4 

шт. 2 12,0 12,0 – – 

2. Заміна засувок на технологічних трубопроводах 
по НСВ-1,2,4,9: 

 Ø 200 
 Ø 250 
 Ø 150 
  

 
 

шт. 
шт. 
шт. 

 
 
4 
2 
2 

 
 

15,0 
6,0 
4,0 

 
 

15,0 
6,0 
4,0 

– 
 
       - 
       - 
       - 

– 

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

 
шт. 
шт. 

 

 
4 
4 
 

 
15,0 
15,0 

 

 
15,0 
15,0 

 

– – 

4. Ремонт даху НСВ-4 із заміною покрівельного 
шару 

м2 280,0 146,0 146,0 –  

 Разом:   210,0 210,0   
VІ. 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. Ремонт даху над ТП та побутовими 
приміщеннями ПНС по вул. Тихій 

м2 112 16,8 16,8 – – 



 Разом:   78,4 78,4   
VІІ. КОПВ 

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

м2 160,0 83,0 83,5 – – 

2. Заміна к/мережі ø 500 промивки фільтрів НФС-2 п.м. 54 75,0 75,0 – – 
 Разом:   158,5 158,5   

VІІІ. Водозабір «Минай» 
1. Закінчення робіт по облаштуванню павільйонів 

над а/свердловиною 
шт. 1 25,0 25,0 – – 

 Разом:   25,0 25,0   
 
  
В.о.директора департаменту міського господарства                                                                                                О. Костенчук
  
 
Керуючий справами виконкому                                                                                                                           О. Волосянський
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                   Додаток   2 
                                                                                                                                                                                   до рішення виконкому 

                                                                                                                                                                                                      від 07.05.14  № 132 
 
 

З А Х О Д И 
по підготовці об’єктів управління освіти  щодо роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 

Орієнтовна вартість робіт та 
матеріалів та джерела фінансування, 

тис. грн. 
Фінансуван

ня з 
місцевого 
бюджету 
(бюджет 
розвитку), 
тис.грн. 

№ 
п/п 

Назва установи, 
адреса 

Згідно дефектних актів - перелік технічних 
проблем 

та заходів, направлених на їх вирішення 
Загальна 
потреба в 
коштах, 
тис. грн. Капі

таль
ні 

вида
тки 

Пото
чні 

видат
ки 

Інші 
джерела 

фінансуванн
я, тис. грн. 

1 
Угорськомовна гімназія, 
вул. Грушевського, 39А 

1) замовити та замінити 6 (шість) теплообмінників в настінних 
кот-лах „Терм" 
2) ремонт системи опалення гімназії із заміною ділянок 
трубопроводу 089 Ь=30м, 057 Ь=21м, 045 Ь=62м. 

25,0  25,0  

2 
НВК „Ялинка" 
вул. Нахімова, 3 

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

125,0 220,0   

3 ДНЗ №12, 1) капітальний ремонт системи опалення 120,0  120,0  



вул. Йокаї, 9 

4 
ДНЗ №31, 
 вул. Собранецька, 120 

1) капітальний ремонт системи опалення  200,0 300,0   

5 ЗОШ № 3, 
 наб. Незалежності, 19 

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

7,1  7,1  

6 ЗОШ №8 (та НВК „Первоцвіт") 
1) ремонт системи опалення ЗОШ №8 з заміною труб в підвалі; 
2) ремонт системи опалення НВК „Первоцвіт" з заміною труб в 
підвалі; 

40,8  40,8  

7 ЗОШ №13, 
вул. Дендеші, 23 

1) ремонт систем опалення із частковою заміною трубопроводу 
та трубопровідної арматури. 

4,8  4,8  

8 ЗОШ №16, 
 вул. Жатковича, 24 

1) ремонт систем опалення із частковою заміною трубопроводу 
та запірної арматури 

30,2  30,2  

9 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) установка газоаналізатора та клапана відсікача газу у 
приміщенні котельні 

50,0 50,0   

10 НВК „Пролісок", 
пр. Свободи, 41 

1) заміна циркуляційного насосу №2 типу Vіlо 
16,2  16,2  

11 НВК „Веселка", 
вул. Володимирська, 38 

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

111,2  111,2  

12 ДНЗ №1 

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

11,5  11,5  

13 ДНЗ № 8 „Дзвіночок",  
вул. Грушевського, 29/а 

1) ремонт трубопроводів системи опалення ДНЗ № 8 
„Дзвіночок" з заміною грязьовика, окремих гілок опалення в 
непрохідних підлогових каналах , окремих стояків та радіаторів;  
2) 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 ДНЗ № 8 „Дзвіночок" 

25,3  25,3  



14 ДНЗ №15, 
вул. Л. Українки, 8 

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

15,1  15,1  

15 ДНЗ № 26 
1) ремонт внутрібудинкової системи опалення ДНЗ №26 із 
заміною трубопроводу та запірної арматури 

48,2  48,2  

16 
ДНЗ № 28, 
котельня по вул. Закарпатська, 
26 

1) ремонт систем опалення із заміною трубопроводу; 
заміна зворотного клапана на ланці підживлення; 
ремонт датчиків та перевірка автоматики спрацювання; 
2) заміна 2 (двох) засувок на тепломережі; 
3) ремонт теплової ізоляції тепломережі. 

27,3  27,3  

17 
ДНЗ № 36, 
вул. Бачинського, 27 
 

1) ремонт системи опалення по підвалу 
30,0 30,0   

18 ДНЗ № 38, 
вул. А. Корольова, 6 

1) ремонт системи опалення по підвалу 
30,0  30,0  

19 ДНЗ №39, 
вул. Пестеля, 20 

1) замінити котел № 1 „Рівне терм-96" ; 
2) ремонт системи опал. та гвп по підвалу (труби 076,57,32 та 
переустановка засувок), 

90,0  90,0  

20 УСШ №3 Державна повірка лічильника та коректора 3,0  3,0  

21 
НВК «Ужгородський 
економічний ліцей – ЗОШ І-ІІ 
ст. №9» 

Державна повірка лічильника та коректора 3,0 
 

3,0 
 

22 Заклади управління освіти  Провести повірку лічильника 40,0  40,0  

 В С Ь О Г О по освіті 
 996,7 600,0 648,2  

 
 
 
 

Начальник управління освіти                                О. Бабунич 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                                                                О. Волосянський 

 
 
 

 



 
Додаток 3 

до рішення виконкому 
від 07.05.14  № 132 

Заходи по підготовці об'єктів теплопостачання  
закладів охорони здоров'я до опалювального сезону 2014-2015 років  

 

 
Начальник відділу охорони здоров'я                                                              М. Брецко 

2014 рік, (тис.грн.) 

в т.ч. джерела фінансування: 
Назва об’єкта, перелік робіт Потреба в коштах Передба-

чено 
бюджет розвитку 

(капітальні 
видатки) 

загальний фонд 
 (поточні 
видатки) 

Реконструкція системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ  
по вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап) 1000 1000,0 1000,0 - 
Поточні роботи по ЦМКЛ, котельня, бойлерні вузли ц/о 
(повірка коректора газу КПЛГ-1, лічильника газу, термометрів, манометрів, 
вентиляційних каналів, наладка систем технологічної сигналізації та 
автоматики безпеки котлів тощо)   

17 17 - 17 

Капітальний ремонт системи опалення будівель МДКЛ по вул. Бращайків- 
Ракоці 562,3 562,3 562,3 - 
Поліклінічне відділення МДКЛ по вул.Боженка,2 13,7 13,7 - 13,7 
Реконструкція резервного електропостачання будівлі МПБ                               по 
вул. Грибоєдова 48,5 48,503 48,503 - 
Поточні роботи корпусу поліклініки (в т.ч. підвальна частина) вул.Грибоєдова, 
20в (заміна труб розведення водо- і каналізаційної мереж 20 10  10 
Проведення капітального ремонту господарського корпусу МП 250 -   
Проведення поточних ремонтів інженерних мереж, систем опалення 
амбулаторій міського центру ПСМД 14 14  14 
Всього: 1675,5 1665,5 1610,8 54,7 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                              О. Волосянський 



                                                                                                                                                                                               Додаток     4 
  до рішення виконкому 

від 07.05.14  № 132 
Заходи 

по підготовці об’єктів теплопостачання управління у справах культури, спорту,  
сім’ї та молоді до опалювального сезону 2014-2015рр. 

 
№п/п Назва установи Згідно дефектних актів-

перелік технічних 
проблем та заходів, 
направлених на їх 

вирішення 

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

   Фінансування з місцевого бюджету 
(бюджету розвитку) 

   

Загальна потреба в 
коштах 

Капітальні 
видатки 

Поточні видатки 

Інші джерела 
фінансування 

1. Міський центр дозвілля-будинок 
культури 

- - - - - 

Заміна моторів 
(насосів) – 2 шт., 

3,4 

 
 
- 

 
          - 

3,4 
 

 
2. 

 
Дитяча школа мистецтв  

 заміна катушки 
клапанів – 3 шт. 

1,5 -            - 1,5 

3. Дитяча музична школа №1 ім. 
П.І.Чайковського 

- - - - - 

4. Центральна дитяча бібліотека  
пл.Б.Хмельницького,3 

Завершення робіт по 
реконструкції 

системи опалення 

105,0 105,0 - - 
 

 
 
 
В.о. начальника управління                                                                                                                О. Василиндра 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                                                  О. Волосянський 
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