
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.10.2014       Ужгород               № 421 
 
Про стан підготовки міського 
господарства до роботи в осінньо- 
зимовий період 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 стан підготовки міського господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2014-2015 років та виконання заходів, передбачених 
рішенням виконкому  07.05.2014 р. № 132 , керуючись пунктом 6 статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 
ради ВИРІШИВ: 
 

             1. Інформацію про стан підготовки міського господарства до роботи в   
осінньо-зимовий період 2014-2015 років взяти до відома. 

             2. Утворити комісії для перевірки готовності міського господарства до  
роботи в зимових умовах (додатки 1,2,3,4). 
          3. Зобов'язати керівників житлово-комунальних підприємств, закладів 
освіти, культури та охорони здоров'я до 01.11.2014 р. завершити виконання 
робіт, передбачених рішенням виконкому  07.05.2014 р. № 132  «Про підсумки 
опалювального сезону 2013-2014 років та заходи по підготовці до 
опалювального сезону 2014-2015 років». 
          4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до  функціональних повноважень. 
 
 
  
Головуючий на засіданні виконкому, 
керуючий справами виконкому                                        О. Волосянський           
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                                                                                                                        Додаток 
1 

                                                    до рішення виконкому 
                                                    від 29.10.14 № 421 

 
                                                             Склад 

комісії для перевірки підготовки житлово-комунального господарства 
до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р. 

 
Семаль Віталій Юрійович                            - перший заступник міського голови, 
                                                                           голова комісії 
                                                      Члени комісії: 
Довбак Іван Михайлович - директор КП «КШЕП» 
Левко Валерій Юрійович - директор ТОВ «Наш Добробут» 
Ковальський Анатолій                           
Володимирович 

- директор КП «ЖРЕР-5» 
 

Костенчук Олександр Анатолійович - в.о. директора департаменту     
міського господарства 

Куберка Марина Юріївна   - в.о.начальника відділу експлуатації   
   житлового фонду та інженерних    
   мереж управління житлово-                
   комунального господарства   
   департаменту міського     
   господарства 

Мандич Юрій Васильович                     -  директор КП «ЖРЕР-4» 
Молодцова Валентина Андріївна         -  директор ТОВ «Підзамок» 
Оксьон Юрій Юрійович                        -  директор КП «ЖРЕР-8» 
Омельяненко Юрій Віталійович           -  директор КП «Водоканал   

   м.Ужгород» 
Петрішка Надія Григорівна - директор КП «ЖРЕР-1» 
Тереняк Богдан Іванович - директор ТОВ «Житло-Сервіс» 

 
Юрко Адам Адамович - начальник управління капітального  

  будівництва  
 
 
Керуючий справами виконкому                                        О. Волосянський           
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                                                                                                                        Додаток 2 

                                                    до рішення виконкому 
                                                    від 29.10.14 № 421 

 
                                                             Склад 

комісії для перевірки підготовки закладів освіти 
до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р. 

 
Фленько Володимир Юрійович                   - заступник міського голови, 
                                                                           голова комісії 
 
                                                      Члени комісії: 
 
 Бабунич Оксана Юріївна - начальник управління освіти  

 
 Бойчук Роман Іванович - заступник директора  СШ № 5 
 Дудаш Павло Іванович - провідний інженер управління  

   освіти  
 Карбованець Михайло Іванович - провідний інженер управління 

   освіти 
 Юсипович Іван Степанович  - головний спеціаліст управління  

   капітального будівництва 
 
 

 
Керуючий справами виконкому                                        О. Волосянський           
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                                                                                                                      Додаток 3 

                                                    до рішення виконкому 
                                                    від 29.10.14 № 421 

 
                                                             Склад 

комісії для перевірки підготовки закладів охорони здоров'я 
до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р. 

 
 Фленько Володимир Юрійович              - заступник міського голови, 
                                                                       голова комісії 
 
                                                     Члени комісії: 
 
Корнеєвець Павло Павлович        - інженер міського центру 

  первинної медико-санітарної 
  допомоги  

Сивохоп Микола Михайлович - головний інженер  центральної  
  міської клінічної лікарні   

Столярова Ірина Михайлівна - в.о. начальника відділу охорони  
  здоров’я 

Юрко Адам Адамович - начальник управління капітального  
  будівництва 

 
 
Керуючий справами виконкому                                        О. Волосянський           
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                                                                                                                        Додаток 4 

                                                    до рішення виконкому 
                                                    від 29.10.14 № 421 

 
                                                              
                                                          Склад 

комісії для перевірки підготовки закладів культури 
до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р. 

 
Фленько Володимир Юрійович                   - заступник міського голови, 
                                                                           голова комісії 
 
                                                    Члени комісії: 

 
Бандурка Ганна Василівна - директор централізованої   

  бібліотечної системи міста 
Василиндра Ольга Михайлівна - в.о. начальника управління 

   у справах культури, спорту, сім'ї та  
   молоді 

 Галіна Інна Мусіївна - директор міського центру дозвілля 
 Громова Наталія Борисівна - директор дитячої школи мистецтв 
 Охрим Олена Юріївна - директор дитячої музичної школи     

  № 1 ім. П.І.Чайковського 
Юрко Адам Адамович - начальник управління капітального  

  будівництва  
 
 
 
 
 Керуючий справами виконкому                                        О. Волосянський           
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                                               І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про підготовку до зими 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: 
-   на ремонт покрівель в 18 будинках з бюджету міста передбачено 1 489,6      
    тис.грн.  
- на ремонт систем водопостачання та водовідведення в 4-х будинках 
передбачено 260,8 тис.грн. 
           Станом на 20.10.2014 р. по Програмі підтримки об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків виконано робіт з капітального ремонту покрівель у 
2-х житлових будинках (вул.Срібна,4, пров.Університетський,9) на суму 271,3 
тис.грн. Також проведено роботи по ремонту системи водопостачання та 
водовідведення в будинку № 9 по вул.Заньковецької (на суму 45 тис.грн.) та 
ведуться роботи по ремонту фасаду будинку № 1 по вул.Підгірній.  
          Водоканалом згідно заходів по підготовці до роботи водопровідно-
каналізаційного господарства в зимових умовах виконано: 

- заміну окремих аварійних ділянок водопровідних мереж – 0,850 км із 0,6              
          км запланованих  на суму  270 тис. грн.;  

        -   заміну окремих ділянок каналізаційних мереж – 0,143 км. із запланованих  
                   0,15 км. на суму  64 тис. грн. 

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

                  З метою надійного енергопостачання водозабору підземних вод «Минай» 
проведено випробувальні  роботи по силовим трансформаторам та збірним 
шинам ПЛ – 6/10кВ  повітряних ліній електропередач на суму 16,7 тис. грн.        
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              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 8 глибинних насосів фірми Wilo на суму 518,2 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 на суму 299,4 тис. грн.   
           На насосних станціях підвищення тиску по вул. Лавріщева та по вул. 
Грушевського, 39а проведено модернізацію насосного обладнання з 
переведенням їх на автоматичний режим функціонування і подачею води 
споживачам у цілодобовому режимі. Загальна сума витрачених коштів - 478,8 
тис. грн. 
           На двох каналізаційних насосних станціях -  КНС-6 та КНС-9 
впроваджено системи диспетчерського віддаленого керування та моніторингу на 
суму 128,5 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  2017,4 тис. грн. 

   В м.Ужгороді продовжується виконання програми переходу на 
    автономне опалення.   

           Станом на 20.10.2014 р на обліку громадян, які потребують допомоги у 
влаштуванні безоплатного автономного опалення перебуває 178 чол. (опалення) 
та 52 чол. (проектна документація). На виділений аванс в сумі 260,4 тис.грн. 
підрядною організацією ПП «Промтехобладнання» вже виконано роботи по 
влаштуванню опалення у 100 квартирах. 
            КШЕП Станом на 20.10.2014 підготовлено до експлуатації в зимових 
умовах 19 од. техніки, в наявності 15 м.куб. солі та 100 м.куб. щебеневих 
висівок, та оплачено 78 т. технічної солі. 

    Заклади освіти: 
     Станом на 20.10.2014 року підготовка об’єктів управління освіти до  

експлуатації в зимових умовах згідно запланованих заходів 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. 
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 - 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. 
-  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. 
           Проведено обстеження технічного стану будівель, споруд та інженерних 
мереж міських лікувально-профілактичних закладів. 
 В центральній міській клінічній лікарні проведено технічне 
обслуговування котельної на суму 17 тис.грн. Підготовлено 3 бойлери, 4 
теплових пункти, 4 опалювальні системи, 3 системи гарячого водопостачання. 
Виконано роботи по реконструкції системи опалення будівлі ЦМКЛ в сумі 
423,9 тис.грн. із запланованих 1000,0 тис.грн. 
          Запланований капітальний ремонт системи опалення будівель МДКЛ по 
вул. Бращайків-Ракоці проведено не було, у зв′язку з чим було передбачено 
додаткові кошти в сумі 13,6 тис.грн. на поточний ремонт обладнання та мереж. 
Система опалення будівлі поліклініки по вул.Боженка повністю готова до 
опалювального сезону.   
  Система теплопостачання міського пологового будинку повністю готова 
до експлуатації в зимовий період. Завершуються роботи по реконструкції 
резервного електропостачання будівлі МПБ. 

        Виходячи з вищенаведеного, можна стверджувати, що медичні заклади  
охорони здоров'я готові до опалювального сезону. 
           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; 
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- в третьому корпусі замінено всі дерев′яні вікна та двері; 
- котельня школи повністю готова до опалювального сезону           

           Центральна міська бібліотека для дітей, пл.Б.Хмельницького,3-
проводяться роботи по реконструкції опалення. 
          Міський центр дозвілля – будинок культури, вул. Ракоці,2 
          Проведено ремонт системи програмного забезпечення газового котла та 
профілактику. 
           
В.о. директора департаменту                                                            О. Костенчук 
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