
ЗВІТ
про підготовку об’єктів теплопостачання  до роботи 

в осінньо-зимовий період 2017-2018 років стном на 29.06.2017 року
Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень 14 одиниць 19,516 МВт/год
Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж 6,515 км 

Види робіт Код рядка Фактично 

1 2 3 4 5 6 7

1
Підготовка котелень – всього

1
одиниць 14

у тому числі:

2

одиниць 6

3
одиниць

у тому числі:
- Міненерговугілля 4 одиниць
- Мінекономрозвитку 5 одиниць
- МОЗ 6 одиниць
- МОНмолодьспорт 7 одиниць
- Міноборони 8 одиниць
- Мінінфраструктури 9 одиниць
- Інші 10 одиниць 8

2 11
одиниць 5

у тому числі:

12
одиниць 5

13
одиниць Х

у тому числі:
- Міненерговугілля 14 одиниць Х
- Мінекономрозвитку 15 одиниць Х
- МОЗ 16 одиниць Х
- МОНмолодьспорт 17 одиниць Х
- Міноборони 18 одиниць Х
- Мінінфраструктури 19 одиниць Х
- Інші 20 одиниць Х

3 Заміна котлів - всього 21 одиниць
у тому числі:

22
одиниць

23
одиниць

у тому числі:
- Міненерговугілля 24 одиниць
- Мінекономрозвитку 25 одиниць
- МОЗ 26 одиниць
- МОНмолодьспорт 27 одиниць
- Міноборони 28 одиниць
- Мінінфраструктури 29 одиниць
- Інші 30 одиниць

4 31
одиниць

5 32

км 6.515 1.4

у тому числі:

№ 
з/п

Одиниця 
виміру

Всього в 
експлуатації

Завдання з 
підготовки

1.1. Комунальні котельні місцевих рад 
(з врахуванням сільських та селищних 
котелень)

1.2. Відомчі котельні - всього

Підлягають капітальному ремонту 
або реконструкції – всього 

2.1. Комунальні котельні місцевих рад

2.2. Відомчі котельні  - всього 

3.1. На комунальних котельнях 
місцевих рад 

3.2. На відомчих котельнях -всього

Капітальний ремонт котлів кому-
нальних котелень місцевих рад 

Підготовка теплових  мереж (у 
двотрубному обчисленні), 
випробування – всього 



5

33
км

34
км

у тому числі:
- Міненерговугілля 35 км
- Мінекономрозвитку 36 км
- МОЗ 37 км
- МОНмолодьспорт 38 км
- Міноборони 39 км
- Мінінфраструктури 40 км
- Інші 41 км

6 42

км 1.5 0.1

у тому числі:

43
км 1.5

з них:

- на попередньо тепло ізольовані ППУ
44

км Х

6.2. Мережі відомчих котелень всього
45

км Х

у тому числі:
- Міненерговугілля 46 км Х
- Мінекономрозвитку 47 км Х
- МОЗ 48 км Х
- МОНмолодьспорт 49 км Х
- Міноборони 50 км Х
- Мінінфраструктури 51 км Х
- Інші 52 км Х

7 53
одиниць

8 54

тис. грн. Х

  коштів місцевих бюджетів 55 тис. грн. Х
  коштів підприємства 56 тис. грн. Х
  інших джерел 57 тис. грн. 1500 6

Створення запасу палива на початок опалювального сезону 

1 Вугілля – всього 58 тонн Х
у тому числі:

59 тонн Х

60 тонн Х
2 Рідке паливо – всього 61 тонн Х

у тому числі:

62 тонн Х

63 тонн Х

Керівник ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ            А. ПРИЙМАК О. Маргацька

Виконавець Петрусенко В. (05665) 2-13-31

5.1. Мережі комунальних котелень 
місцевих рад

5.2. Мережі відомчих котелень – 
всього 

Протяжність теплових  мереж, що 
підлягає заміні (у двотрубному 
обчисленні) – всього

6.1. Мережі комунальних котелень 
місцевих рад - всього

Підготовка центральних теплових 
пунктів місцевих рад

Загальні обсяги коштів на виконання 
підготовчих та ремонтних робіт 
теплопостачання місцевих рад (за 
рахунок всіх джерел фінансування)

1.1. На комунальних котельнях місцевих 
рад

1.2. На відомчих котельнях

2.1. На комунальних котельнях місцевих 
рад

2.2. На відомчих котельнях



Додаток 1
ЗВІТ

про підготовку об’єктів теплопостачання  до роботи 
в осінньо-зимовий період 2017-2018 років стном на 29.06.2017 року

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень 14 одиниць 19,516 МВт/год
Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж 6,515 км 

% підготовки

8 9

21

Кількість 
актів готов-

ності



7

0.4

Створення запасу палива на початок опалювального сезону 

Х

Х

Х
Х

Х

Х

ПІБ

тел.



Додаток 2

ЗВІТ

702.4

106.1

5

5

1

1

1

0

Види робіт Код   рядка Одиниця виміру % підготовки

1 2 3 4 5 6 7

1 Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі 

Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього 1 км 1

у тому числі:

комунальних мереж 2 км 1 0.2 20

відомчих  мереж 3 км

У тому числі:

 - Міненерговугілля 4 км

 - Мінекономрозвитку 5 км

 - МОЗ 6 км

 - МОНмолодьспорт 7 км

 - Міноборони 8 км

 - Мінінфраструктури 9 км
 - Інші 10 км

Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього 11 км

у тому числі:

комунальних мереж 12 км

відомчих  мереж 13 км

У тому числі:

 - Міненерговугілля 14 км

 - Мінекономрозвитку 15 км

 - МОЗ 16 км

 - МОНмолодьспорт 17 км

 - Міноборони 18 км

 - Мінінфраструктури 19 км

 - Інші 20 км

2 Підготовка споруд та обладнання

Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього 21 одиниць 1

у тому числі:

комунальних ВНС 22 одиниць 1

відомчих  ВНС 23 одиниць

У тому числі:

 - Міненерговугілля 24 одиниць

 - Мінекономрозвитку 25 одиниць

 - МОЗ 26 одиниць

 - МОНмолодьспорт 27 одиниць

 - Міноборони 28 одиниць

 - Мінінфраструктури 29 одиниць

 - Інші 30 одиниць

Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього 31 одиниць 1

у тому числі:

комунальних КНС 32 одиниць 1

відомчих  КНС 33 одиниць

У тому числі:

 - Міненерговугілля 34 одиниць

 - Мінекономрозвитку 35 одиниць

 - МОЗ 36 одиниць

 - МОНмолодьспорт 37 одиниць

 - Міноборони 38 одиниць

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства до роботи  в осінньо-зимовий період 2017-2018 року                         
                                                                         станом на 29.06.2017 року

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих 
мереж

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих 
мереж 

Загальна кількість водопровідних насосних станцій /ВНС/  з врахуванням сільських, 
селищних та відомчих ВНС  

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій /КНС/  з врахуванням сільських, 
селищних та відомчих  КНС 

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд /ВОС/  з врахуванням сільських, 
селищних та відомчих  ВОС  

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд /КОС/ з врахуванням сільських, 
селищних та відомчих КОС  

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних 
та відомчих водозаборів 

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  
свердловин

№ 
з/п

Завдання з 
підготовки

Фактично 
підготовлен

о



 - Мінінфраструктури 39 одиниць

 - Інші 40 одиниць



Водопровідних  очисних споруд /ВОС/, всього 41 одиниць 1 1 100

у тому числі:

комунальних ВОС 42 одиниць 1 1 100

відомчих  ВОС 43 одиниць

У тому числі:

 - Міненерговугілля 44 одиниць

 - Мінекономрозвитку 45 одиниць

 - МОЗ 46 одиниць

 - МОНмолодьспорт 47 одиниць

 - Міноборони 48 одиниць

 - Мінінфраструктури 49 одиниць

 - Інші 50 одиниць

Каналізаційних  очисних споруд /КОС/, всього 51 одиниць 1

у тому числі:

комунальних КОС 52 одиниць 1

відомчих  КОС 53 одиниць

У тому числі:

 - Міненерговугілля 54 одиниць

 - Мінекономрозвитку 55 одиниць

 - МОЗ 56 одиниць

 - МОНмолодьспорт 57 одиниць

 - Міноборони 58 одиниць

 - Мінінфраструктури 59 одиниць

 - Інші 60 одиниць

Водозаборів з поверхневих джерел, всього 61 одиниць 1

у тому числі:

комунальних водозаборів 62 одиниць 1 1 100

відомчих  водозаборів 63 одиниць

У тому числі:

 - Міненерговугілля 64 одиниць

 - Мінекономрозвитку 65 одиниць

 - МОЗ 66 одиниць

 - МОНмолодьспорт 67 одиниць

 - Міноборони 68 одиниць

 - Мінінфраструктури 69 одиниць

 - Інші 70 одиниць

Свердловин,  всього 71 одиниць

у тому числі:

комунальних свердловин 72 одиниць

відомчих  свердловин 73 одиниць

У тому числі:

 - Міненерговугілля 74 одиниць

 - Мінекономрозвитку 75 одиниць

 - МОЗ 76 одиниць

 - МОНмолодьспорт 77 одиниць

 - Міноборони 78 одиниць

 - Мінінфраструктури 79 одиниць

 - Інші 80 одиниць

3. 81

місцевий бюджет 82

кошти  підприємства 83 150 80.32 52

інші джерела 84

Керівник                                  заступник міського голови   О. Маргацька

Виконавець 05665 2 13 31

Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних 
робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок 
всіх джерел фінансування)

 тис.грн.

 тис.грн.

 тис.грн.

Петрусенко 
В.



Додаток 3

ЗВІТ
з комплексної підготовки  житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий

період  2017/2018 року станом на 29.06. 2017 року

Загальна кількість багатоквартирних житлових будинків усіх форм власності
251 одиниць 242,9 тис.кв.м.

№
з/п

Види робіт
Код

рядка
Одиниця
виміру

Завдання
з

підготовки

Фактично
підготовле-

но

%
підгот

ов-
ки

1. Комплексна підготовка будинків 
до зими з видачею паспортів 
готовності - всього

1 одиниць 251 58 23

у тому числі:
1) житловий фонд комунальної 

власності
2 одиниць 77 20 26

2) житловий фонд ОСББ 3 одиниць 149 32 21
3) житловий фонд ЖБК 4 одиниць 25 6 24
4) житловий фонд  громадської 

(колективної) власності
5 одиниць

5) відомчий житловий фонд, 6 одиниць
у тому числі:
   Міненерговугілля 7 одиниць
   Мінекономрозвитку 8 одиниць
   МОЗ 9 одиниць 
   МОН 10 одиниць
   Міноборони 11 одиниць 
   Мінсоцполітики 12 одиниць
   Міністерство інфраструктури 
України 

13 одиниць 

   інші 14 одиниць
1.1 Комплексна підготовка будинків 

з централізованим опаленням до
зими з видачею паспортів 
готовності

15 одиниць 0

1.2 Заповнення систем опалення 16 одиниць 0
1.3 Кількість будинків обладнаних 

ІТП
17 одиниць 0

2. Житловий фонд комунальної 
власності, з нього, у якому 
проводиться:

18

ремонт покрівлі
19 будинків
20 кв.м

ремонт (заміна) опалювальних 
систем 

одиниць

промивання опалювальних систем 21 одиниць
ремонт систем гарячого 
водопостачання

22 одиниць 



ремонт систем холодного 
водопостачання

23 одиниць 74 18 24

ремонт системи 
енергозабезпечення будинків        
(електрощитових)

24 одиниць 77 15 19

ремонт опалювальних печей 25 одиниць
підготовка елеваторних вузлів 26 одиниць
герметизація інженерних вводів 27 одиниць
підготовка під’їздів 28 одиниць
підготовка підвалів 29 одиниць
підготовка горищ 30 одиниць
перевірка димовентканалів 31 одиниць 6259 4620 74

3. Підготовка об’єктів соціально-
культурного призначення, 
всього,

32 одиниць 26 17 65

у тому числі: 33

 загальнонавчальні заклади 34 одиниць 16 12

 дошкільні навчальні заклади 35 одиниць 7 5

 заклади охорони здоров’я 36 одиниць 3 1 33

4. Загальні обсяги коштів (за 
рахунок усіх джерел 
фінансування) на виконання 
підготовчих та ремонтних робіт 
у житловому фонді комунальної 
власності,

37 тис. грн 51,3 26,8 52

у тому числі: 38

  державний бюджет 39 тис. грн

  обласний бюджет 40 тис. грн

  місцевий бюджет 41 тис. грн

  кошти підприємств 42 тис. грн 51,3 26,8 52

  інші 43 тис. грн

Керівник ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ          
О. Маргацька

ПІБ

Виконавець Петрусенко В.. (05665) 2-13-31 тел.



Додаток 5
ЗВІТ

з підготовки об’єктів дорожньо-мостового господарства  
до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року станом на 29.06.2017 року

№
з/п Види  робіт

Код
ряд-
ка

Одиниця
виміру

Завдання з
підготов-

ки

Фактично
підготовле-

но

%
підготов-

ки

Фактичний
обсяг

фінансуван-
ня, тис. грн

1 2 3 4 5 6 7 8
Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства

1 Ремонт доріг комунальної власності:
1.1 капітальний ремонт 7 тис. м2 0
1.2 поточний ремонт 8 тис. м2 2,14 2,14 100 900,0
2 Підготовка спеціалізованої 

прибиральної техніки, у тому числі:
9 одиниць 8

2.1 комунальна техніка 10 одиниць 8
2.2 техніка райавтодорів 11 одиниць -
3 Заготівля посипочного матеріалу та 

реагентів, у тому числі:
12 тис. тонн 0,05

3.1 у комунальних службах 13 тис. тонн 0,05
3.2 у райавтодорах 14 тис. тонн -
4 Заготівля паливних матеріалів, у тому 

числі в комунальних службах:
15 тонн 2

4.1.1 бензину 16 тонн 1
4.1.2 дизельного пального 17 тонн 1
4.2 у райавтодорах: 18 тонн -

4.2.1 бензину 19 тонн -
4.2.2 дизельного пального 20 тонн -

Керівник ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ          ПІБ
О. МАРГАЦЬКА

Виконавець Тетеріна С. (05665) 2-13-31 тел.


