УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 22.05.2018 р.

м.Яремче

№ 47

Про підсумки роботи підприємств
житлово-комунальної галузі в
осінньо-зимовий період 2017/2018
років та завдання по підготовці до
роботи в осінньо-зимовий період
2018/2019 років
Заслухавши та обговоривши інформацію
про підсумки роботи
підприємств житлово-комунальної галузі в осінньо-зимовий період 2017/2018
років та завдання по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період
2018/2019 років, керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве
самоврядування
в
Україні”,
на
виконання
розпорядження
облдержадміністрації від 11.05.2018 р. №260 «Про підготовку підприємств
паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального та дорожнього
господарств, об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий
період 2018/2019року»,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Довідку про підсумки роботи підприємств житлово-комунальної
галузі в осінньо-зимовий період 2017/2018 років та завдання по підготовці до
роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років взяти до уваги (додається).
2. Затвердити заходи щодо підготовки житлово-комунальної галузі та
установ бюджетної сфери міста Яремче до роботи в осінньо-зимовий період
2018/2019 років (додаються).
3.
Начальнику міського комунального підприємства Д.Холяві,
начальнику комунального підприємства „Благоустрій” М.Палійчуку,
начальнику
виробничого
управління
водопровідно-каналізаційного
господарства
Р.Небелюку, директору міського підприємства по
забезпеченню тепловою енергією М.Менделюку, головному лікарю
центральної міської лікарні О.Соколюку, начальнику управління освіти
міськвиконкому І.Онутчаку, начальнику відділу культури міськвиконкому
О.Кухарук до 01.10.2018 року завершити заплановані роботи по підготовці до
осінньо-зимового періоду 2018/2019рр.
4. Селищному, сільським головам до 01.10.2018р. забезпечити належні
умови проживання в багатоквартирних будинках, провести ремонт
комунікацій, доріг місцевого значення, вуличного освітлення та підготувати
засоби по боротьбі зі сніговими заметами (автотранспорт, підсипочний
матеріал, паливно-мастильні матеріали, робочий інвентар).
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5. ТОВ «ПБС» (О.Пастернак), дорожньо-ремонтним пунктам №1 та
№4
філії «Богородчанська ДЕД» ДП «Івано-Франківський облавтодор»
( О.Жихарєв,) забезпечити:
- придбання необхідної кількості підсипочного матеріалу;
- очистку доріг і тротуарів в населених пунктах регіону в зимовий період;
- ремонт тротуарів та перил мостів.
6. Філії «Яремчанський РЕМ» ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
(Р.Горальчук) та Надвірнянському управлінню по експлуатації газового
господарства ( І.Лундяк) забезпечити якісне та безперебійне постачання
електроенергії та газу в осінньо-зимовий період 2018/2019 років.
7. Начальнику міського комунального підприємства Д.Холяві,
начальнику
виробничого
управління
водопровідно-каналізаційного
господарства Р.Небелюку, директору підприємства по забезпеченню
тепловою енергією М.Менделюку, головному лікарю центральної міської
лікарні О.Соколюку,
начальнику управління освіти міськвиконкому
І.Онутчаку, начальнику відділу культури міськвиконкому О.Кухарук до
01.06.2018р опрацювати питання облаштування комерційних вузлів обліку
газу засобами дистанційної передачі даних в паливних приміщеннях, які
знаходяться на балансі підпорядкованих установ та подати на розгляд
Яремчанської міської ради чіткі пропозиції щодо виділення коштів на
виконання вищевказаних робіт.
8. Співвиконавцям про хід виконання даного рішення надавати
інформацію головному відповідальному виконавцю до 01.08. та 01.10.2018р.
для узагальнення та інформування міського голови до 10.08. та 10.10.2018р.
9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
даного рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ
містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства міськвиконкому.
10. Зняти з контролю рішення міськвиконкому:
- від 23.05.2017 року № 37 «Про підсумки роботи підприємств житловокомунальної галузі в осінньо-зимовий період 2016/2017 років та завдання по
підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років»;
- від 22.08.2017 р. № 67 «Про хід виконання рішення міськвиконкому від
23.05.2017 року № 37 «Про підсумки роботи підприємств житловокомунальної галузі в осінньо-зимовий період 2016/2017 років та завдання по
підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років».
11. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк
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ДОВІДКА
про підсумки роботи підприємств житлово-комунальної галузі в осінньозимовий період 2017/2018 років та завдання по підготовці до роботи в
осінньо-зимовий період 2018/ 2019 років
Міськвиконком відзначає, що колективами житлово-комунальних
служб міста проводилась певна робота щодо забезпечення функціонування
об'єктів житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період
2017/2018 років, тому опалювальний сезон 2017-2018 року розпочався
своєчасно. Порушень фінансової дисципліни підприємствами ЖКГ не було.
Заборгованості за спожиті енергоносії комунальні підприємства міста не
мають.
Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
в осінньо-зимовий період 2016/2017 року надавало послуги з водопостачання
і водовідведення безперебійно. Порушень технологічних процесів по
підготовці та подачі питної води не було. Питна вода відповідала ГОСТ 287482. Всі заплановані заходи по підготовці в осінньо-зимовий період 2017/2018
років були виконані в повному об”ємі.
Очисні споруди експлуатувалися згідно технологічного регламенту,
аварійних скидів стічної води безпосередньо в водний об'єкт без очистки не
було.
ВУВКГ за 2017 рік подало води в мережу 199,4 тис.м.куб. , втрати
склали 37,5 тис.м.куб. , що становить 19 %, очищено стоків 135,9 тис.м.куб.
Станом на 01.05.2018 року подано 71,5 тис.м.куб. води , втрати склали 13,0
тис.м.куб. , що становить 18,2 %, очищено стоків 48,6 тис.м.куб.
Станом на 01.05.2017 року всього абонентів ВУВКГ становить 1336
осіб, 125 установ та підприємців.
Поточна заборгованість перед ВУВКГ за послуги водопостачання та
водовідведення станом на 01.05.18р становить 299,6 тис.грн. з них :
1. населення -

133,3 тис.грн;

2. бюджетні організації -

- тис. грн.;

3. інші -

49,1 тис.грн..

4. Пільги

5,2 тис.грн.

5. Субсидія

112,0 тис.грн.

Що стосується підсумків роботи міського комунального
підприємства в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, то даний період
пройшов задовільно, без збоїв завдяки повсякденній роботі та виконанню
заходів по підготовці до роботи в осінньо - зимовий період.
Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку» та постанови КМУ від 20 квітня
2016р. №301 «Про затвердження Порядку списання з балансу
багатоквартирних будинків», рішення міськвиконкому від 30.06.2016р. № 63
з балансу міського комунального підприємства було знято 31 житловий
будинок, на сьогоднішній день в 12 житлових будинках створено ОСББ.
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Згідно кошторисних призначень у 2017 році міським комунальним
підприємством було виконано ряд робіт по капітальному та поточному
ремонту доріг місцевого значення, мереж вуличного освітлення та інших
робіт на об’єктах комунальної власності міста.
Також було заготовлено необхідну кількість підсипочного матеріалу
для утримання доріг місцевого значення в осінньо- зимовий період 2017-2018
років, завжди був в наявності необхідний інвентар для боротьби з
ожеледицею та сніговими заметами. Наявний спецтранспорт яким
проводилась розчистка доріг та тротуарів від снігового покрову був у
справному стані, , завжди були в наявності паливно- мастильні матеріали.
Комунальне підприємство „Благоустрій”, на яке покладено функції
по благоустрою міста, виконало всі заплановані заходи по підготовці до
роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років.
За 2017 рік КП «Благоустрій» надано послуг підприємствам, установам,
організаціям та населенню на суму 1224,7 тис.грн., в результаті чого вивезено
21405 .м.куб. твердих побутових побутових відходів, за 1-й квартал 2018р. –
4339,8 м.куб. на суму 476,8 тис.грн.
На сьогоднішній день КП «Благоустрій» обслуговує 162 контейнери
ємкістю 1,1 м.куб.,з них:
- на вулицях м. Яремче - 28 шт.
- на вулицях пр. Дора
- 31 шт.
- на вулицях пр. Ямна
- 20 шт.
- в організаціях та установах міста – 56 шт.
- в організаціях та установах с.Татарів – 5 шт.
- смт.Ворохта - (по замовленню) – 22 шт.
Крім того, підприємством обслуговується 497 контейнерів об’ємом 120л, які
роздано домогосподарствам, а також 37 контейнерів для пет-пляшки.
На балансі підприємства знаходиться 6 сміттєвозів, один з яких
переобладнаний для великогабаритного сміття (ГАЗ 3307 самоскид), а інший
- технічно несправний.
По закладах бюджетної сфери варто відмітити, що в 2017 році
керівники бюджетних установ в основному виконали всі заплановані заходи,
внаслідок чого минулий опалювальний сезон розпочався своєчасно,
аварійних ситуацій не виникало.
Заходи , які були заплановані до підготовки навчальних закладів до
роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років виконані на 100,0 % .
До роботи в зимових умовах було підготовлено 9 загальноосвітніх
навчальних закладів із 9 та 5 дитячих садків із 5, що становить 100%
Управлінням освіти обслуговується 952,3 п.м. тепломереж, 903,3 п.м. із
них попередньо ізольовані в пінополіуретановій оболонці, 49 п.м.
пластмасові, теплоізольовані. Стан тепломереж хороший.
Згідно рішення Яремчанської міської ради №214-13/2017 від 23.05.2017
року на проведення поточного ремонту 9-ти котелень навчальних закладів з
метою їх підготовки до нового навчального року та опалювального сезону
2017/2018 років із місцевого бюджету виділено 190,0 тис.грн.
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Станом на 01.01.2018 року :
-розроблена проектно-кошторисна документація на проведення
поточного ремонту котелень на суму -48,0 тис.грн.,освоєно 48,00 тис.грн.
- проведення роботи по виміру контуру заземлення та опору ізоляції
на суму 20,356 тис.грн.,
- проведено позачерговий внутрішній огляд та гідравлічне
випробовування котлів Яремчанської ЗОШ І-ІІІст.№2 на суму 4,848грн.
- проведено повірку контрольно-вимірювальних приладів котелень ЗНЗ
та ДНЗ на суму 6,086 тис.грн.
-Проведено повірку лічильників води,
-проведено перезарядку 111 вогнегасників на суму -11, 063 тис.грн.,
Передано три газові котельні в оренду Яремчанському підприємству по
забезпеченню тепловою енергією.( Проведено оцінку майна – 8,489 тис.грн
(місцевий бюджет).
Окрім того проведено поточні ремонти всіх навчальних закладів , на що
витрачено 95,3 тис.грн.
Підготовлено та підписано в інспекції «Держенергонагляду Паспорта
готовності навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період
2017/2018 років».
Найширшою і найскладнішою сферою, яка потребувала у 2017 році
неабиякого зосередження спільних дій, є матеріально-технічна база
навчальних закладів освіти.
Станом на 01.01.2018 року на капітальні та поточні ремонти виділено
1917,787 тис.грн., із них: кошти обласної субвенції- 800,0 - тис.грн., кошти
місцевого бюджету , сільських та селищних рад 1117,787 тис.грн.
Разом з тим існує ряд проблем над якими управління освіти
продовжуватиме працювати. Потребують ремонтів спортивні майданчики
відкритого типу в усіх навчальних закладах, необхідно вирішити питання
влаштування автономного джерела тепла в дошкільному закладі «Гірський
струмочок», потребують заміни газові котли Яремчанської ЗОШ І-ІІІст. №2,
необхідно звернути більшу увагу на виділення коштів на реалізацію заходів
по енергозбереженню - це утеплення фасадів, дахів, заміна електричних
лампочок на енергозберігаючі; на виконання заходів щодо організації
безбар’єрного доступу до будівель та приміщень навчальних закладів; на
виконання заходів протипожежної безпеки в навчальних закладах- це
обробка дерев’яних конструкцій
вогнетривким розчином, обладнання
приміщень автоматичною пожежною сигналізацією, забезпечення закладів
необхідною кількістю засобів пожежогасіння.
Через брак коштів в місцевому бюджеті проблематичним залишається
питання заміни пічного опалення на локальне в дитячій школі мистецтв по
вул..Свободи 252 та в бібліотеці по вул. Хоткевича, 6.
З метою безперебійної і високоякісної роботи житлово-комунальних
підприємств та бюджетних установ м.Яремче під час опалювального сезону
2018/2019 років міськвиконкомом
розроблено відповідні заходи щодо
підготовки об'єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в
осінньо-зимовий період 2018/2019 років
( додається ).
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Начальник відділу містобудування,
архітектури, будівництва та житловокомунального господарства

Юрій Сіщук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міськвиконкому
від 22.05.2018 р. № 47
Заходи
щодо підготовки житлово-комунальної галузі м.Яремче
до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років
№
п/п

Назва заходів

Одиниця
виміру

1

2

3

Об”єми Термін
виконан
ня
4
5

Відповідальні за
виконання
6

Міське комунальне підприємство
вул.

5

До
31.10.2018

вул.

35

Постійно

Начальник МКП
Д. Холява
Начальник МКП
Д. Холява

4

Капітальний ремонт (влаштування)
мережі вуличного освітлення
Поточний ремонт вуличного
освітлення в м. Яремче (заміна ламп,
дроселів, ПЗІ, тощо)
Капітальний та поточний ремонт доріг
комунальної власності м. Яремче
Капітальний ремонт мостів

вул.
шт.

13
2

5

Влаштування водовідведення

вул.

3

6

Підготовка автотранспорту до роботи в
осінньо-зимовий період

од.

4

До
31.10.2018
До
31.10.2018
До
30.11.2018
До
30.09.2018

Начальник МКП
Д. Холява
Начальник МКП
Д. Холява
Начальник МКП
Д. Холява
Начальник МКП
Д. Холява

200

До
31.10.2018

Начальник МКП
Д. Холява

1
2

3

7

Заготовка підсипочного матеріалу
тн.

8

9

10

11

Забезпечення необхідною кількістю
інвентаря для боротьби з ожеледицею
та сніговими наметами
Забезпечення контролю за станом
місцевих доріг, тротуарів в зимовий
період
Заготовка паливно- мастильних
матеріалів:
- дизпаливо
- бензин
Забезпечення контролю розходу
палива, електроенергії по збереженню
енергоресурсів

шт.

-

л
л

10

-

200
200

До
31.10.2018

Начальник МКП
Д. Холява

постійно

Начальник МКП
Д. Холява

До
31.10.2018
постійно

Начальник МКП
Д. Холява
Начальник МКП
Д. Холява

КП «Благоустрій»

1

2

3

Придбати необхідний інвентар та
спецодяг для працівників
підприємства:
- лопати
- віники
- рукавиці
Підготовити сміттєвозні машини до
роботи в осінньо-зимовий період,
замінити в системі:
-масло гідравлічне;
- масло моторне
Провести капітальний ремонт
бункера (МАЗ 5337 АТ 1843АО)

шт

16
20
60

л

До
01.09.2018

Начальник КП
«Благоустрій»
М.Палійчук

Постійно

Начальник КП
«Благоустрій»
М.Палійчук

До
01.10.2018

Начальник КП
«Благоустрій»
М.Палійчук

340
80
Шт.

1

9

4

1

2
3
4
5
6

7

Заміна автошин на автомобілях

Шт.

14

Управління освіти міськвиконкому
Облаштування комерційного вузла
обліку газу засобами дистанційної
передачі
даних
в
приміщеннях
шт.
2
паливної Яремчанської ЗОШ І-ІІст.№3
та центру позашкільної роботи дітей та
юнацтва
Провести держповірку манометрів,
термометрів в котельнях навчальних
шт.
126
закладів.
Провести Держповірку сигналізаторів
шт
5
загазованності
Провести технічне опосвідчення котлів
котельні Яремчанської
ЗОШ І-ІІІ
шт.
2
ст.№1.
Ремонт і чистка котлів котелень
шт.
6
навчальних закладів.
Провести промивку і гідравлічне
випробовування
котлів
котелень
шт.
2
навчальних закладів.
Укомплектувати котельні аварійним
запасом обладнання, запасних частин
(підшипники № 308, 306, 208) і
шт.
8
матеріалів, інструментом, знаряддям,
шт.
10
засобами захисту ( боти, діелектричні
рукавиці, діелектричні ковбики)

До
01.11.2018

Начальник КП
«Благоустрій»
М.Палійчук

До
27.05.2018

Управління освіти,
Директор Яремчанської
ЗОШ І-ІІст.№3.

До
30.09.2018

Директори ЗНЗ
Відповідальні за
метрологію

До
15.10.2018

Директори ЗНЗ

До
26.09.2018

Директори ЗНЗ
Карпатський ЕТЦ

До
30.09.2018

Директори ЗНЗ
Яремчанське ПЗТЕ

До
30.09.2018

Директори ЗНЗ
Яремчанське ПЗТЕ

До
30.09.2018

Зав.господарством ЗНЗ

10

8

9

10

11

12

13
14
15

16

Заключити додаткові угоди з НУЕГГ
на технічне обслуговування системи
газопостачання котелень навчальних
закладів.
Заключити на IVкв. додаткову угоди з
НУЕГГ на сервісне обслуговування
вузла
автоматизованого
обліку
природного газу котелень навчальних
закладів.
Провести заміри опору розтікання,
контуру
заземлення
котелень
навчальних закладів.
Забезпечити котельні
Татарівської
ЗОШ та МНВК вугіллям, дровами
Провести ревізію електропускової
апаратури
котлів,
насосів,
електричного освітлення, заземлення в
котельнях.
Провести чистку газоходів і димових
каналів з оформленням актів.
Отримати дозволи, необхідні для пуску
та експлуатації котелень.
Підготувати акти готовності котелень
до роботи в осінньо-зимовий період.
Провести атестування, навчання та
перевірку
знань
обслуговуючого
персоналу в присутності інспектора
Держгірпромнаглячду охорони праці.

шт.

2

До
30.09.2018

Директори ЗНЗ

шт.

2

До
30.09.2018

Директори ЗНЗ

ЗНЗ та ДНЗ

12

До
30.09.2018

Директори ЗНЗ

Тон
м3

30
6

До
31.12.2018

Директори ЗНЗ

шт.

8

До
30.09.2018

Директори ЗНЗ
Яремчанське ПЗТЄ

ЗНЗ

5

До
30.09.2018
До
30.09.2018
До
30.09.2018

Директори ЗНЗ
Яремчанське ПЗТЄ

ЗНЗ

2
шт.

2

ЗНЗ

5

До
15.10.2018

Директори ЗНЗ
Директори ЗНЗ
Директори ЗНЗ

11

17

1.

2.

3.

4

5

6

7
8

Провести технічне обслуговування
первинних засобів пожежогасіння
(вогнегасників)
по
котельнях
навчальних закладів.
Придбання
коректора
обліку
природного газу для Яремчанської
ЦБС (вул. Свободи,259)
Придбання
коректора
обліку
природного газу для Яремчанської
ДШМ (вул. Свободи,259 )
Придбання
коректора
обліку
природного газу для Яремчанської
ДШМ (вул. Довбуша,4 )
Придбання
коректора
обліку
природного газу для клубної установи
м-ну Дора (вул. Свободи,85 )
Планово-технічне обслуговування
газового устаткування установ відділу
культури
Сервісне обслуговування вузла
автоматизованого обліку природного
газу
Обстеження димових і вентиляційних
каналів
Обстеження димових і вентиляційних
каналів

Згідно
тех.вимог

До
01.09.2018

Директори ЗНЗ

1

До жовтня
2018 р.

Будинок культури
м.Яремче

1

Яремчанська ДШМ

Шт.

До жовтня
2018 р.

Яремчанська ДШМ

Шт

1

До жовтня
2018 р.

Шт.

1

До жовтня
2018 р.

Відділ культури

Культура
Шт

До жовтня
2018 р.
До жовтня
2018 р.
До жовтня
2018 р.
До жовтня
2018 р.

Відділ культури
Будинок культури
м.Яремче
Відділ культури
Яремчанська ДШМ

12

9

10

11

12

Планово-технічне обслуговування
газового устаткування Яремчанської
ДШМ
Встановлення системи опалення у
Яремчанській ДШМ по вул. Свободи,
252
Встановлення електричної системи
опалення:
- глядацької зали в клубній установі
м-ну Ямна (загальна площа 100 м.кв.)
Встановлення електричної системи
опалення:
- в дитячій бібліотеці Яремчанської
ЦБС (загальна площа 100 м.кв.)

Од.
Тис.грн
Тис.грн

Тис.грн

1

150,0

До жовтня
2018 р.

Яремчанська ДШМ

До жовтня
2018р.

Відділ культури

2018р.

Відділ культури

2018р.

Відділ культури

50,0

50,0

Охорона здоров’я
1

2

3

Провести консервацію насосного
обладнання. котлів та теплових
мереж котелень по вул.Довбуша 5,
амбулаторії с..Микуличин
Провести ремонт покрівлі (даху)
газової котельні по вул.Довбуша,5
Провести повірку КВП та
газосигналізаторів/термометрів,
манометрів по котельнях вул.
.Довбуша 5,амбулаторії с.Микуличин,
вул.Хоткевича,12

од

2

М.кв

од

3

До
Головний лікар ЦМЛ
15.05.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

13

4

5

6

7

8

9

10

Виконати роботи по чистці димових
каналів , витяжної та приточної
вентиляції на збірних боровах від сажі
по котельнях вул.. Довбуша 5, та
амбулаторії с. Микуличин.
Провести ремонт зривних клапанів по
котельнях Довбуша 5 , амбулаторії
с.Микуличин

од

2

До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

од

10

Провести ремонт електросилового
обладнання / пускачів, електрощитів,
електродвигунів та автоматики безпеки
по котельнях вул..Довбуша 5,
амбулаторії с.Микуличин
Провести ремонт теплових камер та
розприділюючих колодязів по
котельні вул..Довбуша 5,

шт

12

До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

од

1

Провести ремонт кранів , вентилів,
засувок в котельнях вул.. Довбуша 5 ,.
амбулаторії с. Микуличин та
баклаболаторії по вул. Хоткевича 12
Провести ремонт насосів / із заміною
підшипників/ по котельні
вул..Довбуша 5, амбулаторії
с.Микуличин
Провести профілактичний ремонт
обладнання хімводопідготовки по
вул.Довбуша 5

Од

46

шт

4

шт

1

До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

14

11

Забезпечити котельні хімреагентами та
лабораторним обладнанням (колби,
мензурки, пробірки)

12

Провести гідравлічну опресовку
котлів, систем опалення та теплових
мереж по котельнях
вул. Довбуша, 5 , амбулаторії
с.Микуличин
Виконати роботи по ремонту
автоматики безпеки по котельні
баклабораторії

13

Км.п/шт

200/3

Од

5

Од

9

14

Провести герметизацію вводів котельні
та опалювальних будівель ЦМЛ

15

Отримати дозволи необхідні для пуску
та експлуатації котелень по
вул.Довбуша,5 та Хоткевича,12

16

Підготувати акти готовності котелень
до роботи в осінньо-зимовий період.

Од

12

Шт.

8

17

Провести атестування, навчання та
перевірку знань обслуговуючого
персоналу в присутності інспектора
Держгірпромнагляд охорони праці.

До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
25.09.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

15

Провести роботи по огляду , ремонту
та герметизації
газоходу в котельні амбулаторії
с.Микуличин
Провести заміну непригідних
трьохходових кранів на манометрах
котельні по вул. Довбуша 5 та
котельні амбулаторії с.Микуличин
Провести чистку поверхні нагріву
твердопаливного котла від сажі
котельні амбулаторії с.Микуличин

Шт.

1

шт

1

Фарбування газоходу(димоходу),
подаючого зворотнього та
підживлюючого трубопроводів в
котельні амбулаторії с.Микуличин та
котельняі вул.Довбуша,5
Виконати роботи по атестації замірної
газової дільниці по котельні
вул.Довбуша,5

м/п

50

шт

1

23

Здійснити промивку теплових мереж,
котлів та внутрішньо будинкових
систем опалювальних приміщень ЦМЛ

м/п

50

24

Провести заміну завужених падаючих
м/п
100
та зворотніх трубопроводів системи
опалення ЦМЛ
Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства

18

19

20

21

22

До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк
Заступник головного
лікаря з ЕП Вередюк
Ю.І
До
Головний лікар ЦМЛ
01.10.2018р. О.Соколюк

16

1.

Поточний ремонт бетонних
конструкцій на водозабірних спорудах

2.

Чистка мулових майданчиків

м.куб

3

20
м.куб

3.

Ремонт дренажної системи, заміна
фільтруючого щебня мулових
майданчиків

Шт.

2

4.

Заміна заслонки на заборі води

Шт.

1

5.

Заміна запірної арматури на біофільтрі, Шт.
первинного відстійнику

2

6.

Чиска резервуару питної води, нососна
1-го підйому

Шт.

2

7.

Заміна водопровідної мережі по
вул.Федьковича

м.п

150

До
Виробниче управління
01.10.2018р. водопровідноканалізаційного
господарства
До
Виробниче управління
01.10.2018р. водопровідноканалізаційного
господарства
До
Виробниче управління
01.10.2018р. водопровідноканалізаційного
господарства
До
Виробниче управління
01.10.2018р. водопровідноканалізаційного
господарства
До
Виробниче управління
01.07.2018р. водопровідноканалізаційного
господарства
До
Виробниче управління
01.07.2018р водопровідноканалізаційного
господарства
До
Виробниче управління
01.07.2018р водопровідноканалізаційного
господарства

17

8.

Чистка резервуару питної
води.хлораторна

Шт.

1

До
01.07.2018р

9.

Заміна електрощита на насосній 1-го
підйому.

Шт.

1

До
01.10.2018р

10.

Утеплення димоходу на хлораторній на кв.м
станції.

840

До
01.07.2018р

11

Заміна дощатого покриття на кладці
через р.Прут.

м.кв

20

До
01.07.2018р

12.

Ремонт каналізаційних колодязів.

Шт.

11

До
01.07.2018р

13.

Поточний ремонт водопровідних
колодязів

Шт.

9

До
01.07.2018р

14.

Придбання та заміна електронасосного
агрегату 2СМ 15О*125*315 на ЦКНС

Шт.

1

До
01.07.2018р

Виробниче управління
водопровідноканалізаційного
господарства
Виробниче управління
водопровідноканалізаційного
господарства
Виробниче управління
водопровідноканалізаційного
господарства
Виробниче управління
водопровідноканалізаційного
господарства
Виробниче управління
водопровідноканалізаційного
господарства
Виробниче управління
водопровідноканалізаційного
господарства
Виробниче управління
водопровідноканалізаційного
господарства

18

15

Чистка інфільтраційних басейнів.

Шт.

2

До
01.10.2018р

16

Чистка РЧВ

Шт.

1

До
01.10.2018р

1

2

3

4

Яремчанське ПЗТЕ
Шт.
3

Провести консервацію насосного
обладнання, котлів та теплових
мереж котелень по вул.Свободи 264
«б»
Провести ремонт електросилового
Шт.
обладнання / пускачів, електрощитів,
електродвигунів/та автоматики
безпеки по котельнях вул.Свободи 264
«б», та вул.Свободи 300
Провести
ремонт
зривних
та Шт.
запобіжних клапанів по котельнях по
вул..Свободи 264 «б» та котельні по
вул..Свободи 300
Виконати
роботи
по
ремонту
обмурівки котлів, виконати роботи по
чистці димових каналів, витяжної та
приточної
вентиляції на збірних
боровах
від сажі по котельнях
вул.Свободи 264, та котельні по вул.
Свободи 300

Виробниче управління
водопровідноканалізаційного
господарства
Виробниче управління
водопровідноканалізаційного
господарства

До
10.05.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

12

До
10.05.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

8

До
25.09.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

До
25.09.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

19

5

6

7

8

9

10

11

12

Провести ремонт газових мереж,
газогорілочного обладнання та запірної
газової
арматури
по
котельні
вул..Свободи 264 «б»
Провести ремонт кранів, вентилів,
засувок в котельнях вул..Свободи 264
та Свободи 300
Провести
ремонт
насоснокомпресорного обладнання / із заміною
підшипників/ по котельні вул,Свободи
264 та Свободи 300
Здійснити
промивку
теплових
мереж,котлів
та
внутрішньо
будинкових систем
опалювальних
приміщень
міськвиконкому та
адмінприміщення по вул.. Свободи 300
Провести
гідравлічну
опресовку
котлів,
підземних,
наземних
та
внутрішньо будинкових мереж систем
опалення +по котельнях
вул. Свободи 264 та Свободи 300 ,
Виконати роботи по атестації замірної
газової дільниці по котельні вул.
Свободи 264 «б»
Провести повірку засобів вимірювання,
газосигналізаторів/термометрів,
манометрів по котельні вул. Свободи
264,та котельні по вул.Свободи 300
Провести герметизацію вводів котельні
та опалювальних будівель по вул..
Свободи 264 «б»

Шт.

10

До
25.09.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

Шт.

26

До
25.09.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

Шт.

5

До
25.09.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

м/п

100

До
25.09.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

Шт.
м/п

3
300

До
25.09.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

Шт.

1

До
25.09.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

Шт.

14

До
25.09.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

Шт.

4

До
25.09.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

20

12
13
14
15

16

Провести ремонт покрівлі котельні по
вул.Свободи 264
Змонтувати та ввести в експлуатацію
твердопаливний котел
Підготувати акти готовності котелень
до роботи в осінньо-зимовий період.
Провести атестування, навчання та
перевірку знань обслуговуючого
персоналу в присутності інспектора
Держпраці та інспектора
Держенергонагляду
Отримати дозволи необхідні для пуску
та експлуатації котельні

М.кв

30

Шт.

1

Шт.

12

Од

12

До
25.09.2018р.
До
25.09.2018р.
До
25.09.2018р.
До
25.09.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк
Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

До
25.09.2018р.

Директор МПЗТЕ
М.Менделюк

