
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20.05.2015       Ужгород               № 154 
 
Про підсумки опалювального  
сезону 2014-2015 років та заходи  
по підготовці до опалювального 
сезону 2015-2016 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 2014-2015 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 пунктом 6 статті 59 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Інформацію про роботу міського господарства в опалювальний період 
2014-2015 років взяти до відома. 

2. Затвердити заходи з підготовки комунальних підприємств міста, закладів 
освіти, охорони здоров′я та культури до роботи в осінньо-зимовий період 2015-
2016 років. (додатки 1,2,3,4). 

3. Зобов′язати департамент міського господарства (Костенчук О.А.), 
управління освіти (Бабунич О.Ю.), відділ охорони здоров′я (Решетар В.В.) та 
управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (Бобров Є.В.)  в строк до 1 
жовтня 2015 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 2015 рік. 

5. Рішення  виконкому  07.05.2014  № 132 " Про підсумки опалювального 
сезону 2013-2014 років та заходи по підготовці до опалювального сезону 2014-
2015 років " та  29.10.2014  № 421 "Про стан підготовки міського господарства до 
роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років" 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 
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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про підготовку та проходження опалювального сезону 2014-2015 років 

 
          Підготовка міського господарства до опалювального сезону здійснюється в 
рамках виконання  заходів,  які заплановані та  затверджені рішенням виконкому  
07.05.2014 р. № 132.   
          Житловий фонд. Згідно розроблених заходів по підготовці житлового 
фонду до роботи в осінньо-зимовому сезоні 2013-2014 р.  до експлуатації в 
зимових умовах підготовлено  847 будинків. На сьогоднішній день виконано такі 
міроприємства: 

                  - проведено поточний ремонт покрівель  на 144 будинках ( 100 %); 
               - виконано ремонт (заміну) дверей та вікон у під’їздах у  87 будинках        
        121%; 
               - виконано роботи по побілці і пофарбуванню стін в 164 під'їздах   100%; 
               -  виконано поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у  
        146 будинках  100 %; 
        - виконано поточний ремонт електрощитових у 124 будинках 100 %.  

       Капітальний ремонт. 
            В 2014 році фінансування капітального ремонту житлового фонду з міського 
бюджету заплановано виключно по Програмі підтримки об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення у місті Ужгород. 

            За рахунок коштів міського бюджету та мешканців проведено капітальний 
ремонт покрівель у 9-ти будинках на загальну суму 966,892 тис.грн., капітальний 
ремонт систем водопостачання та водовідведення у 2-х будинках на суму 154,768 
тис.грн., а також частковий ремонт фасаду будинку № 1 по вул.Підгірній на суму 
421,357 тис.грн.  

             В м.Ужгороді продовжується виконання програми надання допомоги 
малозабезпеченим верствам населення у влаштуванні автономного електричного 
опалення.  Так протягом 2014 року ПП «Промтехобладнання»  виконано роботи по 
влаштуванню опалення у 140 квартирах. На сьогоднішній день залишаються на 
обліку 115 громадян, які потребують допомоги. 

 
          Водоканалом м.Ужгород згідно заходів по підготовці до роботи 
підприємства в зимових умовах було  виконано: 
- заміну окремих аварійних ділянок водопровідних мереж – 850 п.м.  на суму  270 
тис. грн.;  
- заміну окремих ділянок каналізаційних мереж – 143 п.м. на суму  64 тис. грн. 
         З метою надійного енергопостачання водозабору підземних вод «Минай» 
проведено випробувальні  роботи по силовим трансформаторам та збірним шинам 
ПЛ – 6/10кВ ремонт повітряних ліній електропередач. Підрядною організацією 
виконані роботи на 16,7 тис. грн. Виготовлено та змонтовано 5 металевих дверей 
на павільйонах артезіанських свердловин на суму 13,5 тис. грн. 
         Для зменшення енергоспоживання та для стабільної роботи підземного 
водозабору придбано та змонтовано 8 глибинних насосів фірми Wilo на суму 518,2 
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тис. грн. Крім цього, ще на двох діючих свердловинах замінені амортизовані 
насоси типу ЕЦВ на суму 73,7 тис. грн. 
          Для зменшення споживання реактивної енергії на водозаборі «Минай» 
змонтовано установку компенсації реактивної енергії. Її вартість склала 299,4 тис. 
грн. Протягом 2014 року на водозаборі спожито 3622624 кВАр/год електроенергії 
на суму 342,8 тис. грн., прогнозне зменшення споживання на 75%  складе близько 
250 тис. грн. економії за рік.  
           На насосних станціях підвищення тиску по вул. Лавріщева та по вул. 
Грушевського, 39а проведено модернізацію насосного обладнання з переведенням 
на їх в автоматичний режим функціонування і подачею води споживачам у 
цілодобовому режимі на суму. Вартість обладнання склала  571,7 тис. грн. 
           На двох каналізаційних насосних станціях -  КНС-6 та КНС-9 впроваджено 
системи диспетчерського віддаленого керування та моніторингу на суму 144 тис. 
грн. Проведена заміна аварійної ділянки кабельної лінії 10 кВ від ПС-5 до ЗТП-249 
живлення КНС-4 на суму 84 тис. грн. Проведено ремонт кабелю 
електрозабезпечення КНС-9. Сума ремонтних робіт склала 13,6 тис. грн.  
             На каналізаційних очисних спорудах для забезпечення технологічного 
режиму функціонування вивезено мул з двох мулових майданчиків. Вартість робіт 
склала 28,3 тис. грн.  
            На комплексі очисних споруд поверхневого водозабору проведено заміну 5 
шт. засувок на технологічних трубопроводах на суму 5,5 тис. грн. Замінено 6 вікон 
та 3 шт. дверей на виробничих та побутових приміщеннях на суму 23,2 тис. грн. 

 Загальна вартість робіт по підготовці до зимового періоду за рахунок 
власних коштів підприємства склала  2125,8 тис. грн. 

         Заклади освіти: 
            Згідно запланованих заходів управлінням освіти до експлуатації в зимових 
умовах виконані наступні роботи: 
          - Угорськомовна гімназія: 
1) замовлено та замінено 6 (шість) теплообмінників в настінних котлах „Терм"; 
2) проведено ремонт системи опалення гімназії із заміною ділянок трубопроводу. 
          - НВК «Ялинка» вул.Нахімова,3: 
1) капітальний ремонт надземної тепломережі від модульної котельні до вузла 
управління будівлі; 
2) ремонт трубопроводів системи опалення у підвалі. 
          - ДНЗ №31,вул. Собранецька, 120: 
1) проведено капітальний ремонт системи опалення. 
         - Ліцей „Лідер", 
1) виконано заміну датчиків та регулювання автоматики безпеки на котлах; 
2) виконано заміну підземної теплової мережі Ду=50 в кількості 30 п/м в 
двотрубному вимірі від теплової камери до вузла управління в басейні (ввід №2); 
3) виконано установку газоаналізатора та клапана відсікача газу у приміщенні 
котельні. 
         - НВК „Пролісок", 
1) проведено заміну циркуляційного насосу №2 типу Vіlо. 

      - УСШ №3, 
1) Державна повірка лічильника та коректора. 



 4
         -  НВК «Ужгородський економічний ліцей – ЗОШ І-ІІ ст. №9»  
1)Державна повірка лічильника та коректора. 
         Також частково проведено капітальний ремонт систем опалення та теплових 
мереж у ДНЗ №12, ЗОШ №8 (та НВК „Первоцвіт"), НВК „Веселка",  ДНЗ №1, 
ДНЗ № 26, ДНЗ № 28, ДНЗ № 36, ДНЗ № 38, ДНЗ № 39. 
           Охорона здоров’я. 
           Відповідно до плану заходів по підготовці до опалювального періоду 
закладів охорони здоров'я за 2014 рік виконані наступні роботи: 

 - центральна міська клінічна лікарня: 

           Котельня: проведена повна ревізія засувок, прочистка фільтрів, ревізія 
автоматики котлів, прочистка вентиляційних та димових каналів, проведена 
повірка лічильника газу, термометрів, димових каналів, манометрів, на димових 
трубах встановлено 3 пости для заміру викидів газу, заміри заземлення. Система 
трубопроводів зовнішніх теплових мереж поставлено під тиск води.  

Будівлі та споруди: підготовлені 2 бойлери та 3 теплових пунктів, підготовлені 3 з 
4 опалювальних систем, підготовлені 3 із 3 систем гарячого водопостачання, 
проведено ревізію всіх засувок, виконано заміну 9-ти стояків центр.опалення 
головного корпусу. 

- міська дитяча клінічна лікарня: 

         У вересні 2014 року були проведені роботи з поточного ремонту системи 
опалення стаціонару. Були частково замінені стояки і підводки до радіаторів та 
засувна арматура, внаслідок чого система опалення працювала в штатному 
режимі, подача тепла здійснювалась безперервно. Система опалення стаціонару та 
денного стаціонару знаходиться в аварійному стані та потребує термінового 
капітального ремонту. 

 - міський пологовий будинок: 

          перевірено підготовку теплових пунктів - 1, готовність на 100%, проведено 
підготовку бойлерів 1 шт. (підготовлено 100%), підготовлені 3 поб.котли для 
роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 років. Для завершення робіт по 
реконструкції резервного електропостачання будівлі МПБ в сумі 48,503 тис.грн. 
(роботи виконуються управлінням капітального будівництва) проведений 
капремонт внутрішньої електромережі МПБ по вул.Грибоєдова, 20б в сумі 40,0 
тис.грн. Кошти в сумі 40,0 тис.грн. були виділені сесією міської ради за рахунок 
коштів бюджету розвитку міста для МПБ.  

          Теплопостачання стаціонарних відділень забезпечується за рахунок 
котельні, яка знаходиться на балансі ЦМКЛ. 

 - міська поліклініка: 

2 корпуси поліклініки знаходяться в оренді центру ПМСД. Споруда по 
вул.Сільвая (психневрологічний диспансер) була підготовлена на 100% до 
опалювального періоду.  

 - міський центр ПМСД: 
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в амбулаторіях закладу проведені ремонтно-профілактичні роботи системи 
опалень та водопостачання, готовність закладу до роботи в осінньо-зимовий 
період становила 100%:  

  Культура. 

         Дитяча музична школа № 1 ім. П.І. Чаковського (вул.Волошина,11): 
- проведено поточний ремонт у приміщенні котельні з заміною вікон та 

дверей; 
- придбано новий газовий лічильник; 
- проведено  профілактику котлів; 
- проведено перевірку вентиляційних та димових каналів.          

 Дитяча школа мистецтв, пл.Ш.Петефі,20 
- проведено повірку електронного коректора та лічильника газу котельні    
      школи; 
- в третьому корпусі замінено всі дерев′яні вікна та двері. 

          Центральна міська бібліотека для дітей, пл.Б.Хмельницького,3-
проведено роботи по реконструкції опалення. 
          Міський центр дозвілля – будинок культури, вул. Ракоці,2 
          Проведено ремонт системи програмного забезпечення газового котла та 
профілактику. 
           
Директор департаменту                                                                         О. Костенчук 
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                                                                                   І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про використання енергетичних ресурсів 

протягом опалювального періоду 2014-2015 р.р. 
 

Назва 
енергоресу
рсу  
(газ м.куб) 

жовтень 
2014 р. 

листопад 
2014 

грудень 
2014 

січень 
2015 

лютий 
2015 

березень 
2015 

квітень 
2015 

 Доведен
ий ліміт 

 

Фактично 
використ

ано 

Доведен
ий ліміт 

Фактично 
використ

ано 

Доведен
ий ліміт 

Фактично 
використ

ано 

Доведен
ий ліміт 

Фактично 
використ

ано 

Доведен
ий ліміт 

Фактично 
використ

ано 

Доведен
ий ліміт 

Фактично 
використ

ано 

Доведен
ий ліміт 

Фактично 
використ

ано 

Управління 
освіти 

1804
6 

10096 193633 18017
2 

543995 429549 621170 315691 612250 412715 478330 281870 209380 163581 

Відділ 
охорони 
здоров′я 

121300 11602 193500 67609 203419 145418 181500 141233 175900 104863 143200 104791 90600 41531 

Управління 
у справах 
культури, 
спорту, 
сім′ї та 
молоді 

6700 4000   14100 6800 14100 13300 14000 8400 14000 10500 13700 7000 7500 2500 

В с ь о г о: 146046 25698 401233 25458
1 

761514 588267 816670 465324 802150 520078 635230 393661 307480 205362 

економія          82% 36% 23% 43% 35% 38% 33% 

 
 Опалювальний сезон завершено із середньою економією газу по бюджетним установам 41%. 
 
 
Директор департаменту                                                                                                                                           О. Костенчук 
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                                                                                                                                                                                        Д о д а т о к 1 
                                                                                                                                                                                                       до рішення виконкому 
                                                                                                                                                                         __20.05.15 № 154__ 

ЗАХОДИ 
по підготовці об’єктів водопостачання та водовідведення 

КП “Водоканал м. Ужгорода” до зимового періоду 2015-2016 рр. 
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:   4254,9 2404,9 1850,0  
I. КОС: 

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

 
м2 

 
737 

 
369,0 

 
369,0 

 
 –  

 
– 

2. Ремонт лотків аварійного скиду стоків м/п 150 139,0 139,0 – – 
3. Придбання обігріваючих приладів  для побутових 

приміщень 
шт. 2 5,0 5,0 – – 

4. Герметизація стиків лотка грабельного відділення шт. 1 1,0 1,0 _ _ 
5. Утеплення розподільчого колодязя з 

регулюючою арматурою на пісколовках 
шт. 1 1,3 1,3 _ _ 

6. Влаштування дашка над входом в машинний зал шт. 1 2,0 2,0 – – 
 Разом:   517,3 517,3   

II. Водопровідні мережі: 
1. Заміна  ділянки вуличної водопровідної мережі та 

в/вводів по вул. Золотистій     
 

п.м. 
 

620 
 

500,0 
 
- 

 
500,0 

 
– 

2. Заміна ділянки водопровідної мережі від ПНС 
«Юність» до 9-ти поверхового житлового 

п.м. 500 520,0 320,0 200,0 
 

 
– 
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будинку по вул. 8 Березня 
3. Заміна  в/вводів житлових будинків п.м. 560 400,0 - 400,0 – 
4, Заміна аварійних ділянок вуличної водопровідної 

мережі по вул. Жатковича 
п.м. 400 350,0 - 350,0 - 

 Разом:   1770,0 320,0 1450,0  
ІІІ. Каналізаційні мережі: 

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

п.м. 400 450,0 450,0 – – 

 Разом:   450,0 450,0   
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 

  21,0 21,0 – – 

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 4,5 120,0 120,0   

 Разом:   291,0 291,0   
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V. КНС: 
1. Ремонт освітлення машинних залів та грабельних 

приміщень на каналізаційній насосній станції   
№4 

шт. 1 6,0 6,0 – – 

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

 Ø 200 
 Ø 250 
 Ø 150 

 

 
 

шт. 
шт. 
шт. 

 
 
3 
1 
1 

 
 

17,0 
4,5 
3,0 

 
 

17,0 
4,5 
3,0 

 
       - 
       - 
       - 

 

3. Заміна віконних блоків на КНС-3,5 шт. 11 35,0 35,0 – – 

4. Ремонт даху КНС-5 та КНС-9 м2 290,0 182,0 182,0 –  
 Разом:   247,5 247,5   

VІ. ПНС та РЧВ: 
1. Реконструкція камери управління РЧВ 

«Кальварія» 2х1000 м3  
 

шт. 
 
1 

 
75,0 

 
75,0 

– – 

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

 
шт. 

 
1 

 
12,0 

 
12,0 

– – 

3. Ремонт даху ПНС по вул. Легоцького м2 80 14,4 14,4 – – 
4. Ремонт даху над ТП та побутовими 

приміщеннями ПНС по вул. Тихій 
м2 112 25,2 25,2 – – 

5. Заміна насоса Д320-50 потужністю 75кВт на 
насос КDN потужністю 55 кВт з АСУ на ПНС 
«Юність» 

шт. 1 606,5 206,5 400,0  

 Разом:   733,1 333,1 400,0  
VІІ. КОПВ 

1. Герметизація швів між стінових панелями  НФС-
3 

п.м. 1860 130,0 130,0 – – 

2. Утеплення горища над приміщеннями НФС-1 м2 100 11,0 11,0 – – 
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3. Замуровування віконних прорізів м2 7,7 10,0 10,0   
4. Захист металоконструкцій кріплення стінових 

панелей до колон і плит перекриття  до балок 
приміщення фільтрів та відстійників комплексу 
НФС-3 

м2 67 6,0 6,0   

 Разом:   157,0 157,0   
VІІІ. Водозабір «Минай» 

1. Закінчення робіт по облаштуванню павільйонів 
над а/свердловиною №2а 

шт. 1 25,0 25,0 – – 

2. Влаштування огорожі  п.м. 160 64,0 64,0   
 Разом:   89,0 89,0   

 
  
 

Директор департаменту міського господарства                                                                                                 О. Костенчук 
 
Керуючий справами виконкому                                                                                                                            Д. Геворкян 
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 Додаток 2  
до рішення виконкому 

______20.05.15 № 154____ 
Заходи  

по підготовці об’єктів навчальних закладів м. Ужгорода 
 до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р. 

 
Орієнтовна вартість робіт, матеріалів та джерела 

фінансування,  
тис. грн. 

Фінансування з 
місцевого бюджету 
(бюджет розвитку), 

тис. грн. 

Назва установи,  
адреса 

Згідно дефектних актів – 
перелік технічних проблем та 
заходів, направлених на їх 

вирішення Загальна 
потреба в 
коштах, 
тис.грн. 

Капітальні 
видатки 

Поточні 
видатки 

 
 

Інші джерела 
фінансування, 

тис. грн. 

Лінгвістична гімназія 
 ім. Т. Г. Шевченка 

(наб. Незалежності 4) 

Частковий ремонт внутрішньої 
тепломережі 

10 000 10 000  - 

Ремонт ізоляції тепломережі  
2*д.50, 1*д.40 – 35 м.п. 

 

10,000  - ЗОШ №1 І ст. 
(вул.. Висока, 4) 

Заміна вхідної засувки газової 
д.80 – (пропускає газ!) 

11 500 

1 500  - 

Заміна зовнішньої гілки подачі 
теплоносія системи опалення 

(окремих участків) 

2 500  -  
УСЗШ І-ІІІ ст. №2 
( вул. Підгірна, 43) 

Заміна зношених засувок в 
системі теплоподачі в кількості 

6шт. 

41 700 

6 000  - 
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Заміна труби подачі холодної 
води на першому поверсі 
головного корпусу на ППР 

3 200  - 

Передбачити резервні 
циркуляційні насоси 

30 000  - 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 
(Наб. Незалежності,19) 

Переустановлення та утеплення 
труби в котельні 

5 000 5 000  - 

ЗОШ  І-ІІІ ст. №4 
 (пл. Жупанатська, 10) 

Заміна крану спускного крану 
котла, 

заміна 3-х ходових кранів – 4шт 

1 200 1 200  - 

Капітальний ремонт 
опалювальної системи – часткова 

заміна труб Ø 20 
5300 – – 

Часткова заміна пробок 1 734  – 
Ізоляція зовнішньої тепломережі 

– 100 м 
2 000   

Заміна зовнішньої тепломережі – 
15 м (труба Ø 89) 

2325  – 

УЗОШ І-ІІІ ступенів №6 
ім. В.С. Гренджі-

Донського  
(вул.. Польва,22) 

Ізоляція зовнішньої тепломережі  
– 100 м 

13 359 

2000  – 

УЗОШ І-ІІІ ст.  №8 
(вул. Ак. Корольова, 4) 

Встановлення розширювального 
баку 

(компенсатора об’єму води) 

20 000 20 000  - 

НВК «УжЕл» І-ІІ ст.. 

(пл. Ш.Петефі, 15) 

Заміна датчиків протоку, 
датчиків перегріву, газового 
клапан МН-120, ремонт плати 

МН-120 

5 000 5 000  - 

УЗОШ I-III ст. №10  
з угорською мовою 
навчання ім. Дойко 

Несправний циркуляційний насос 
№2, що підсилює подачу тепла на 

ЗОШ №11 

18 000 18 000  - 
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Габора 
 ( Православна наб., 24) 

ЗОШ І-ІІІ ст. №13 
(вул.. Дендеші,23) 

Встановлення 1 
газосигналізатора 

5 000 5 000  - 

ЗОШ І-ІІст. №14  
(вул.. Тімірязєва 12) 

Промивка та прочистка системи 
опалення в трьох класах 

5 000 5 000  - 

УЗОШ І-ІІІ ступенів №15 
(вул. Заньковецької,13а) 

Встановлення розширювального 
баку  

(компенсатора об’єму води) 

10 000 10 000  - 

ЗОШ  І-ІІІ ст.№16  
(вул.. Жатковича,24) 

Ремонт котла (зварювальні 
роботи) 

10 000 10 000  - 

НВК «Гармонія» 
(вул. Доманинцька,263) 

Встановлення баку  
(компенсатора об’єму води) 

15 000 15,000  - 

Заміна запобіжного клапану 
котла 

5 280  - БПЛ «Лідер»-  
ЗОШ І-ІІІ ст.. №20 
(вул.. І. Сільвая,3) Заміна циркуляційного насосу 

28 280 

15 000  - 

Заміна центрального насосу 
теплопостачання 

16 500  - НВК «ЗОШ І ст. з 
угорською мовою 

навчання – угорсько 
мовна гімназія» 

Заміна фільтрів та кранів під 
котлами (3 шт.) 

23 000 

16 500   

СНВК «Пролісок» 
(проспект Свободи,41) 

Передбачити резервний 
циркуляційний насос 

25 000 25 000  - 

УСНВК «Веселка» Заміна системи гарячого 
водопостачання 

23 086 23 086  - 

Встановлення баку  
(компенсатора об’єму води) 

18 000  - Дошкільний 
 навчальний заклад №1 

(вул.. М. Вовчка,1) Заміна труб (150 м.) 

48 000 

30 000  - 
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ДНЗ №2 
(пр. Приютський,1) 

заміна 250 ребер радіаторів 14 126 14 126  - 

 
ДНЗ №6  

(вул. Капітульна, 20) 

Заміна секції котла «Термомакс» 5 000 5 000  - 

Часткова заміна радіаторів 1 000  - 
Часткова заміна труб 1 000  - ДНЗ №8 

«Дзвіночок» Провести промивку внутрішньо-
будинкової системи 

центрального опалення закладу 

2 500 

500  - 

Заміна циркуляційного насосу 15 000  - 
Заміна автоматики безпеки та 

регулювання котла 
5 000  - Дошкільний 

 навчальний заклад №15 
(вул.. Лесі Українки,8) Перелаштування димових 

газоходів 

26 000 

6 000  - 

ДНЗ №16 

 (вул. Айвазовського, 9) 

Заміна манометрів – 4 шт., 
термопари котла 

1 500 1  500  - 

ДНЗ №19 

(вул. Белінського, 22) 

Термопара котла 1 000 1 000  - 

Ремонт теплообмінника котла 
№1. 

5 000  - 

Часткова заміна батарей. 15 000  - 
Часткова заміна труб опалення. 5 000  - 

ДНЗ№20 
(вул. Белінського,23) 

Заміна шарових кранів-50мм. 

26 000 

1 000  - 
Заміна циркуляційного насосу 3 000   

Дошкільний 
 навчальний заклад №21 
(вул Заньковецької 87/а)

Передбачити резервний 
циркуляційний насос 

26 000 
17 000  - 



 15 

 

          Ремонт котла №2  6 000   

ДНЗ № 26     
 (Проспект Свободи , 59) 

 

  Ремонт водогону і тепломережі 25  000 25 000  - 

Заміна частини магістрального 
трубопроводу опалювальної 
системи діаметром 100 мм 

(зварювальні роботи 

15 000  - 

ДНЗ №29 «Дивосвіт», 
(вул. Грушев-ського, 61-а) 

Заміна терморегулятора на котлі 

30 000 

15 000  - 
Дошкільний навчальний 

заклад № 36 
(вул. Бачинського,27) 

Заміна мережі труб у підвалі 20 000 20 000  - 

Заміна димоходів котлів 
 

20 000  - Дошкільний навчальний 
заклад №38 

(вул. Ак. Корольова,6) Ремонт ізоляції тепломережі 

30 000 

10 000  - 

ДНЗ №40 
 (вул. Волошина, 36) 

Ремонт тепломережі 5 000 5 000  - 

Дошкільний 
 навчальний заклад №42 

(вул. Легоцького,19) 

Налагоджувальні роботи КВПіА 10 000 10 000  - 

Керівник структурного підрозділу                                                                                                                 Бабунич О. Ю. 
Керуючий справами виконкому                                                                                                                       Д. Геворкян  
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Додаток 3  
до рішення виконкому 

____20.05.15 № 154___  
                                                                                                    Заходи 

по підготовці об’єктів медичних закладів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. 
Орієнтована вартість робіт та матеріалів та джерела 

фінансування, тис. грн.. 
Фінансування 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. 

Капітальні 
видатки 

Поточні 
видатки 

Інші джерела 
фінансування 
тис. грн.. 

1 Центральна міська 
клінічна лікарня 
м.Ужгород, 

вул.Грибоєдова, 20 

Реконструкція системи 
центрального опалення та 
заміна вікон будівлі ЦМКЛ по 
вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап) 

1000,0 1000,0 - - 

2 Центральна міська 
клінічна лікарня 
м.Ужгород, 

вул.Грибоєдова, 20 

Капітальний ремонт покрівлі 
головного корпусу ЦМКЛ 

1000,0 1000,0 - - 

3 Міська дитяча клінічна 
лікарня, м.Ужгород, 
вул.Бращайків, 6 та 
денний стаціонар по 
вул. Ракоці, 3-5 

Капітальний ремонт системи 
опалення будівель міської 
дитячої клінічної лікарні по 
вул.Бращайків - Ракоці 

721,5 721,5 - - 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                               Д. Геворкян 
 
Начальник відділу охорони здоров'я                                                                                                                          В.Решетар 
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                                                                                                                                                                                        Додаток 4 
                                                                                                                                                                   до рішення виконкому 

                                                                                                                                                                __20.05.15 № 154____ 
 

Заходи 
по підготовці об’єктів теплопостачання управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді 

 до роботи в осіньо-зимовий період 2015-2016 рр. 
 

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

Загальна 
потреба 
в 
коштах, 
тис. грн.

Фінансування з 
місцевого бюджету, 
тис. грн. 

№ 
п/п 

Назва установи, 
адреса 

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

вирішення  

 Капітальні
видатки 

Поточні 
видатки

Інші джерела 
фінансування,  
тис. грн. 

1. Дитяча музична 
школа №1 ім. 
П.І.Чайковського, 
вул. Волошина, 11 

- повірка та заміна лічильників на  
  електроенергію та газ;  
- придбання електричного насоса; 
- модернізація котлів. 

 
  3,0 
15,0 
25,0 

  
  3,0 
15,0 
25,0 

 
  3,0 
15,0 
25,0 

 Всього:  43,0  43,0 43,0 
 
 
Начальник управління                                                                     Є. Бобров 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                    Д. Геворкян 
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