
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.05.13       Ужгород               № 153 
 
  
Про підсумки опалювального  
сезону 2012-2013 років та заходи  
по підготовці до опалювального 
сезону 2013-2014 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 2012-2013 років та 
розглянувши запропоновані заходи по підготовці житлово-комунальних 
підприємств міста, закладів освіти та охорони здоров′я  до роботи в осінньо-
зимовий період 2013-2014 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 
2012-2013 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 2013-2014 років. (додатки 1,2,3,4). 

3.Зобов′язати департамент міського господарства (Касперов О.П.), 
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 15 жовтня 2013 року забезпечити виконання затверджених заходів в 
повному обсязі.  

4.Фінансовому управлінню (Харевич П.І.) передбачити бюджетні 
призначення для фінансування заходів по підготовці до зими в межах бюджету 
на 2013 рік. 

5.Рішення  виконкому від 16.05.2012 р. № 129 " Про підсумки 
опалювального сезону 2011-2012 р.р. та заходи по підготовці до опалювального 
сезону 2012-2013 р.р. " та від 26.09.2012 р. № 325 "Про стан підготовки 
міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012 – 2013 р.р." у 
зв'язку із виконанням зняти з контролю. 
          6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до  функціональних повноважень. 

 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов   



 



І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про підготовку та проходження опалювального сезону 2012-2013 років 

 
         Підготовка міського господарства до опалювального сезону здійснювалась в рамках виконання  заходів,  які заплановані 
та  затверджені рішенням виконкому від 16.05.12 р. № 129. 
         Згідно розроблених заходів по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий сезон 2012-2013 р.  до 
експлуатації в зимових умовах підготовлені всі 932 будинки: 

- виконано поточний ремонт покрівель у 117 будинках; 
- заплановано і виконано побілку і пофарбування стін 115 під’їздів; 
- проведено ремонт (заміну) 87  дверей та вікон у під’їздах; 
- виконано поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у  
     34 будинках із 34 запланованих .    

          Виконано капітальний ремонт покрівель в 14 будинках із 14 запланованих на загальну суму 1197,7 грн.   Також 
проведено капітальний ремонт систем водопроводу та водовідведення на 12 об'єктах. Всього робіт виконано на загальну суму 
189 000 грн.        
            Водоканалом згідно заходів по підготовці до роботи водопровідно-каналізаційного господарства в зимових умовах: 

- виконано заміну водопровідних мереж – 0,390 км. на суму 205,0 тис.грн. та каналізаційних мереж – 0.144 км на суму 
56,0 тис.грн .; 

- на каналізаційних очисних спорудах проведені роботи по ремонту будівель та обладнання на 378.0 тис.грн.; 
- для надійної роботи водозабору «Минай» проревізовано всі діючі свердловини, а також проведено роботи по ремонту 

та заміні обладнання на загальну суму 54 тис.грн. ; 
- підготовлено до роботи в зимових умовах 10 з 10 водопровідних насосних станцій, 21 з 21 артезіанських свердловини, 

готові до експлуатації в зимових умовах водопровідна очисна споруда та водозабір «Минай». Також підготовлені до 
роботи в зимових умовах 9 з 9 каналізаційних насосних станцій.  
Всього на підготовку до роботи в зимових умовах КП «Водоканал м.Ужгорода» затрачено 1011,0 тис.грн.  власних 

коштів підприємства. 
          У зв′язку із виконанням програми переходу  м.Ужгорода на автономне опалення, відповідно рішенням ХІІ сесії міської 
ради УІ скликання від 24.05.12 № 513 передбачено кошти в сумі 911,0 тис.грн. на виконання робіт по влаштуванню 



автономного електричного опалення в квартирах малозабезпечених, одиноких громадян міста та пільговиків, виготовлені 
технічні умови на вказане опалення та виконано роботи по його влаштуванню у 218 квартирах. 
           Станом на 24.04.2013 р на влаштування автономного опалення для малозабезпечених верств населення необхідно 
1043,3 тис.грн. 
           Всього перебуває на обліку громадян, яким необхідна допомога по влаштуванню автономного опалення та по яким 
прийняті  рішення виконкому: 
150 чол. Х 6,0 тис.грн. = 900 тис.грн. (опалення) 
47 чол. Х 3,05 тис.грн. = 143,3 тис.грн. (техумови, проект, лічильник). 
           Бюджетом міста  на 2013 р. передбачено 986,4 тис.грн.   
 
                    Хід опалювального сезону в бюджетній сфері 
 
№№ 
п.п. 

перелік Од. 
вим 

Заклади  
освіти 

Заклади 
медицини

Заклади 
культури 

Всього 

   1. Кількість  
котелень 

шт. 43 5 2 50 

   2. Підготовлено до 
зими 

шт. 43 5 2 50 

           
            Освіта. У рамках підготовки до зими виконано робіт на загальну суму 3702,9 тис.грн. (кошти бюджету міста, кошти 
спонсорів), в т.ч. за рахунок бюджету міста проведено капремонт котелень 9 закладів на суму 500 тис.грн., а також проведено 
ремонт покрівель 7 навчально-виховних закладів (245 тис.грн.), відремонтовано системи опалення 11 закладів (1033,3 
тис.грн.), проведено ремонт системи водопостачання та водовідведення 7 закладів ( 37,9 тис.грн.), ремонт харчоблоків (182,5 
тис.грн.), заміна вікон у 10 закладах  (347 тис.грн.), заміну дверей 12 закладів (98 тис.грн.), облицювання стін, підлог кахлем 
10 закладів (81 тис.грн.), ремонт кабінетів у 6 закладах (34,2 тис.грн.), ремонт спортивних, музичних актових залів 9 закладів 
(71 тис.грн.), заміна, ремонт сантехвузлів 13 закладів (101,2 тис.грн.), капремонт 2 закладів на суму 274 тис.грн., ремонт 
огорожі 8 закладів на суму 30,3 тис.грн., ремонт 3 будівель фасадів на суму 40,5 тис.грн., капремонт класів у 11 закладах на 
загальну суму 534 тис.грн., ремонт спортмайданчиків 15 закладів (93,2 тис.грн.). 



 Охорона здоров’я. Підготовлено 6 теплових пунктів , 10 бойлерів, проведений поточний ремонт запланованих 
опалювальних систем (18 котлів) та систем водопостачання, які функціонують в нормальному режимі, встановлено 
додатково 5 приладів обліку енергоносіїв.  
          Перед початком опалювального сезону було перевірено і обстежено лічильники газу, котли, проведено повірку 
манометрів, термометрів, проведено пуско-налагоджувальні роботи у котельнях,проведено прочистку вентиляційних та 
димохідних каналів, проведені роботи з поточного ремонту системи опалення .  
           Розпорядженням міського голови від 25.10.2012 р. № 322 та рішенням виконавчого комітету від 31.10.2012 р. № 378 
опалювальний сезон 2012-2013 р.р. розпочато в закладах освіти з 25 жовтня 2012 р. в інших бюджетних установах та 
будинках і квартирах з автономним опаленням опалювальний сезон розпочато з 01.11.2012 р.   
           Рішенням виконавчого комітету від 15.04.2013 р. № 116 з 17 квітня 2013 року припинено опалювальний період  у всіх 
сферах міського господарства та житловому фонді, а також прийняте рішення про консервацію 50 котельних, які 
обслуговують бюджетну сферу. 
          Порівняльна таблиця споживання енергоносіїв (тис.грн.) 

Спожито енергоносіїв Заклади  
1 квартал 2012р. 1 квартал 2013р. 

Освіта    
- вода 200,0 196,0 
- ел.енергія 1130,5 1278,0 
-газ 6294,1 7634,0 
- теплопостачання 430,1  
Охорона здоров'я   
- вода 213,9 189,1 
- ел.енергія 786,0 833,4 
-газ 1831,1 1879,3 
Культура    
- вода 2,0 3,3 
- ел.енергія 70,6 57,1 
-газ 133,8 155,8 
 



          Опалювальний сезон було розпочато вчасно, проведено без збоїв. Температура в приміщеннях додержувалася в нормі. 
Розрахунки за енергоносії проводилися першочергово та в повному обсязі. 
 
 
Директор департаменту  
міського господарства                                                                      О. Касперов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                               
 
                Д о д а т о к            

                                                                                                                                                              до рішення виконкому  
від__15/05/13____№_153__            

                                                                                                                  
                                                                                                                    ЗАХОДИ 

по підготовці об’єктів водопостачання та водовідведення 
КП “Водоканал міста Ужгорода” до зимового періоду 2013-2014 рр. 

 
№ 
п/п 

 
Перелік 

заходів і робіт 
д. 

Одиниці 
виміру 

 
К-ть 

Потреба у коштах, тис. грн. 

   Всього кошти 
підприємств

а 

міськи
й 

бюдже
т 

субвенції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всього по підприємству:   2170,3 2170,3   
I. КОС: 

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

 
м2 

 
737 

 
303,0 

 
303,0 

 
 –  

 
– 

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. Придбання обігріваючих приладів УФО для 

споруди решіток 
шт. 4 5,6 5,6 – – 

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

шт. 2 6,4 6,4 – – 



осаду. 
 Разом:   390,8 390,8   

II. Водопровідні мережі: 
1. Ремонт або заміна пожежних гідрантів на 

мережах водопроводу 
 

шт. 
 

10 
 

44,0 
 

44,0 
 
– 

 
– 

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. 800 520,0 520,0 – – 

 Разом:   576,0 576,0   
ІІІ. Каналізаційні мережі: 

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

п.м. 300 142,5 142,5 – – 

 Разом:   142,5 142,5   
IV. Об’єкти енергоживлення 

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 

шт. 24 – – – – 



підприємства 
8. Реконструкція ЛЕП-18 від ЦРП № 1 до 

водозабору «Минай» 
км 2,6 80,0 80,0   

 Разом:   248,0 248,0   
V. 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-1,2,4,9: 

 Ø 200 
 Ø 250 
 Ø 150 
  

 
 

шт. 
шт. 

 
 
3 
3 
 

 
 

11,0 
9,0 

 

 
 

11,0 
9,0 

 

– – 

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

 
 

шт. 
шт. 

 
 
4 
6 

 
 

15,0 
12,0 

 
 

15,0 
12,0 

– – 

4. Ремонт даху НСВ-4,5 з заміною покрівельного 
шару 

м2 754,0 302,0 302,0 –  

 Разом:   361,0 361,0   
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 

 
 

шт. 

 
 
2 

 
 

6,0 

 
 

6,0 

– – 



 Ø 200 
 зворотні клапани 

шт. 
шт. 

2 
2 

8,0 
5,0 

8,0 
5,0 

5. Ремонт даху над ТП та побутовими 
приміщеннями ПНС по вул. Тихій 

м2 112 16,8 16,8 – – 

6. Герметизація вводів машинного залу ПНС по 
вул. Минайській 

м2 24 12,0 12,0 – – 

 Разом:   90,4 90,4   
VІІ. КОПВ 

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 – – 
3. Заміна насосного обладнання на НФС-2 (ІL 200-

230-11/4) 
шт. 1 60,0 60,0   

 Разом:   291,6 291,6   
VІІІ. Водозабір «Минай» 

1. Закінчення робіт по облаштуванню павільйонів 
над а/свердловинами 

шт. 3 70,0 70,0 – – 

 Разом:   70,0 70,0   
 
            
 
Директор департаменту                                                                                                                              О. Касперов 
 
Заступник міського голови                                                                                                                         Ю. Беляков 
  



        Додаток 2 
                                                                                                                                                                             до рішення виконкому  
                                                                                                                                                                             від _15.05.13_ № 153 

Заходи  
по підготовці об'єктів теплопостачання управління освіти до опалювального сезону 2013-2014 рр. 

 
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 

НВК «Ужгородський 
економічний ліцей – ЗОШ І-ІІ 
ст. №9», 
пл. Ш. Петефі, 15 

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; 

60,0  60,0  

2 
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  

3 
НВК „Ялинка" 
вул. Нахімова, 3 

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

125,0 125,0   

4 
ДНЗ №12, 
вул. Йокаї, 9 

1) капітальний ремонт системи опалення 
120,0  120,0  



5 
ДНЗ №16, 
вул. Айвазовського, 9 

1) капітальний ремонт системи опалення  
120,0 120,0   

6 
ДНЗ №18,  
вул. Айвазовського, 5 

1)капітальний ремонт мережі гарячого і холодного 
водопостачання та ізоляція  

45,0 45,0   

7 
ДНЗ №21,  
вул. Легоцького, 64 а 

1) капітальний ремонт трубопроводів системи 
опалення в непрохідних підлогових каналах. 79,8  79,8  

8 
ДНЗ №31, 
 вул. Собранецька, 120 

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

9 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  

10 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  

11 ЗОШ №12, 
вул. Заньковецької, 17 а 

1) ремонт трубопроводів системи опалення ЗОШ №12 з заміною 
окремих гілок по підвалу та окремих стояків; 
2) заміна засувак Д-80; 
3) ізоляція труб системи опалення 

30,0  30,0  

12 ЗОШ №13, 
вул. Дендеші, 23 

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

4,8  4,8  

13 ЗОШ №16, 
 вул. Жатковича, 24 

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

30,2  30,2  

14 Ліцей „Лідер", 
вул. Сільвая, 3 

 1)капітальний ремонт газової та теплової мережі 
80,0 80,0   

15 
Котельня 
Ужгородської гімназії, 
вул. 8-го Березня, 44 

1) ремонт внутрібудинкової системи опалення; 
2) ремонт вводу теплової мережі до будівлі гімназії 13,2  13,2  

16 НВК „Пролісок", 
пр. Свободи, 41 

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

17 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  

18 ДНЗ №1 

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

11,5  11,5  



19 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  

20 ДНЗ №15, 
вул. Л. Українки, 8 

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

15,1  15,1  

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

48,2  48,2  

22 
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  

23 
ДНЗ № 36, 
вул. Бачинського, 27 
 

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

24 ДНЗ № 38, 
вул. А. Корольова, 6 

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

25 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  

26 ДНЗ № 40, 
вул. Волошина, 36 

1) заміна котла  
22,0  22,0  

27 ДНЗ №42 (та ЗОШ №19),  
вул. Легоцького, 19 

1) ремонт системи опалення ЗОШ №19 з заміною трубопроводів 
у підвалі та частковою заміною окремих стояків системи; 
2) ремонт системи опалення ДНЗ №42 з заміною трубопроводів 
у підвалі 

19,2  19,2  

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

29 
НВК «Ужгородський 
економічний ліцей – ЗОШ І-ІІ 
ст. №9» 

Державна повірка лічильника та коректора 3,0 
 

3,0 
 

30 Ліцей «Лідер» Державна повірка лічильника та коректора 3,0  3,0  

31 Угорськомовна гімназія  Державна повірка лічильника та коректора 3,0  3,0  

32 ДНЗ № 29 «Дивосвіт» Державна повірка лічильника та коректора 3,0  3,0  

33 ДНЗ № 18 Державна повірка лічильника та коректора 3,0  3,0  

34 ДНЗ № 28 Державна повірка лічильника та коректора 3,0  3,0  



35 ДНЗ № 31 Державна повірка лічильника та коректора 3,0  3,0  

36 ДНЗ № 21  Державна повірка лічильника та коректора 3,0  3,0  

37 ЗОШ № 19 
ДНЗ № 42 

Державна повірка лічильника та коректора 3,0 
 

3,0 
 

38 ЗОШ № 7 
ДНЗ №1 

Державна повірка лічильника та коректора 3,0 
 

3,0 
 

39 НВК „Ялинка” Державна повірка лічильника та коректора 3,0  3,0  

40 ЗОШ №№ 15, 12, 
ДНЗ № 8 „Дзвіночок” 

Державна повірка лічильника та коректора 3,0 
 

3,0 
 

41 ЗОШ № 8 
НВК „Первоцвіт” 

Державна повірка лічильника та коректора 3,0 
 

3,0 
 

42 ЗОШ № 6 
ДНЗ № 26 

Державна повірка лічильника та коректора 3,0 
 

3,0 
 

43 НВК «Престиж» Державна повірка лічильника та коректора 3,0  3,0  

44 НВК «Гармонія» Державна повірка лічильника та коректора 3,0  3,0  

 В С Ь О Г О по освіті 
 1472,9 600,0 872,9  

 
 
 

Начальник управління освіти           О. Бабунич 
 
 

    Заступник міського голови                                                                                                              Ю. Беляков 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 Додаток________________

до рішення виконкому
від______________ №-___________ 

 
 
                                                         Заходи  
               з підготовки до опалювального сезону 2013 — 2014 р.р. закладів охорони здоров'я  м. Ужгорода 
 

Орієнтовна вартість робіт, грн. 
Фінансування з місцевого бюджету 

№ 
п/п 

Назва установи Заходи 
Загальна потреба в 

коштах Поточні  капітальні 
Інші джерела 
фінансування 

1 Ужгородська 
міська поліклініка 

Випробування системи центрального опалення, 
гарячого водопостачання 

1500   1500 

 
2 

 Обслуговування та повірка газових 
лічильників,обслуговування технічного газового 
обладнання, пусконалагоджувальні роботи і 
поточний ремонт ШРП 

4247,63 4247,63   

3 Ужгородський 
міський 

перинатальний 
центр 

Заміна лічильників електроенергії та 
трансформаторів струму 

20000   20000 

4 Ужгородська 
міська дитяча 

лікарня 

Заміна циркуляційного насоса системи опалення 
поліклініки по вул. Боженка, 2(вартість 
обладнання) 
 

11621   11621 

5  Поточний ремонт системи опалення стаціонару по 
вул. Бращайків,6  

4000   4000 

6  Реконструкція системи опалення стаціонару 
МДКЛ по вул.Бращайків, 6 (проектно-кошторисна 
документація) 

30000  30000  

7 Ужгородська 
центральна міська 
клінічна лікарня 

Реконструкція системи опалення ЦМКЛ по 
вул.Грибоєдова, 20 (2-й етап) 

450000  450000  

8  Повірка манометрів,термометрів 3500 3500 (додатково)   
9  Наладка систем технологічної сигналізації та 

безпеки автоматики 
3500 3500 (додатково)   

10  Експертиза котлів та обладнання 4700 4700 (додатково)   
11  Електровимірювальні роботи 1500   1500 



12  Прочистка вентиляційних та димових каналів 2500   2500 
13  Придбання манометрів, термометрів 1500   1500 
14  Послуги з технічного обслуговування котельні 54915 54915   
15  Випробування систем центрального опалення, 

гарячого водопостачання 
1500   1500 

 РАЗОМ 594983,63 грн.                  70862,63 грн. 480 000,00 грн. 44121,00 грн. 
 
 
 

В.о. начальника відділу охорони здоров”я                                                                                                   І. Столярова 
 
 
Заступник міського голови                                                                                                                         Ю. Беляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     Додаток  
                                                                                                                                                    до рішення виконкому 

                                                                                                                                                       від _15.05.13__№_153 
 

Заходи 
по підготовці об’єктів теплопостачання закладів культури до опалювального сезону 2013-2014 рр. 

 
Орієнтовна вартість робіт та матеріалів та джерела 

фінансування, грн. 
Загальна 
потреба в 
коштах, 
грн. 

Фінансування з 
місцевого 
бюджету, грн. 

Інші джерела 
фінансування,  
грн. 

№ 
п/п 

Назва установи, 
адреса 

Перелік технічних проблем та заходів, направлених на їх вирішення 
згідно дефектних актів 

   
1. Дитяча музична школа №1 

ім.П.І.Чайковського 
вул.Волошина, 11 

Профілактика котлів (3 котла) 1000 - 1000 

2. Дитяча школа мистецтв 
пл.Петефі, 20-21 

Прочистка димоходів 
Технічне обслуговування газопроводу 
Заміна вікон (5 шт.) та дверей (1 шт.) на енергозберігаючі 
Ремонт непрацюючих пальників (5шт.) 
Технічне завершення під’єднання струму до котельні 
 

300 
6000 
 
5700 
5000 
 
3000 

- 
 
 
 
 
 

300 
6000 
 
5700 
5000 
 
3000 

3. Міський центр дозвілля-будинок 
культури вул. Ракоці, 2 

Заміна теплообмінника котла 800 800 - 

 Всього:  21800 800 21000 
 

 
Заступник начальника управління,  
начальник відділу культури                                       О. Василиндра 
 

 
Заступник міського голови                                                                                                                         Ю. Беляков 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


