
 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА   МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
    __________    Мукачево                                              № ___ 

 
Про підсумки роботи комунального господарства в зимовий період            
2020-2021рр. та завдання по підготовці до осінньо-зимового періоду               
2021-2022рр. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію управління міського 

господарства  Мукачівської міської ради про підсумки роботи комунального 

господарства в зимовий період 2020-2021рр., керуючись пп.1 п. «а» ст.30, ч.1 

ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Мукачівської міської ради  в и р і ш и в: 

1. Інформацію управління міського господарства Мукачівської міської 

ради про підсумки роботи комунального господарства в зимовий період 2020-

2021рр. взяти до відома. 

2. Затвердити заходи з підготовки об’єктів управління міського 

господарства  Мукачівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 

2021-2022рр. (згідно додатків 1, 2, 3, 4). 

3. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради: 

3.1. забезпечити проведення комунальними підприємствами претензійної 

(досудової та судової) роботи з боржниками з метою забезпечення повних 

розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги;  

3.2. забезпечити проведення комунальними підприємствами 

стовідсоткових розрахунків поточного споживання електроенергії, погашення 

заборгованості минулих років та посилити відповідальність із даного питання 

керівників підприємств; 



3.3. забезпечити проведення роз’яснювальної роботи в засобах масової 

інформації щодо реалізації тарифної політики у сфері житлово-комунального 

господарства Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади;  

3.4. забезпечити проведення відповідними підприємствами оглядів 

димових та вентиляційних каналів  у житлових будинках та оформлення актів 

виявлених порушень з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій 

при використанні природного газу у побуті. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова. 
 

 

Міський голова                                                                                       А.БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради 
__________ № _____ 

 
 

Заходи 
по підготовці ММКП «Ремонтно-будівельне управління» 

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. 
 

№ 
п/п 

Види заходів од. 
виміру 

Термін 
виконання 

1. Поточний ремонт проїзної частини 
доріг 

9 тис.м2 01.11.2021 

2. Чистка прибордюрних ліній 85 
тис.м2 

01.11.2021 

3. Підготувати снігоприбиральну техніку 
- трактори 

- піскорозкидувачі 

- навантажувачі для підсипуючих      
матеріалів 

- снігоприбиральні машини 

- автомобілі Fiat Dukato (для 
перевезення людей) 

 
 14 шт. 

 
3 шт. 

 
2 шт. 

 
4 шт.  

 
 

2 шт. 
  

25.11.2021 
 
 

4. Приведення в відповідність до 
санітарних норм в роботі в зимовий 
період складські та санітарно-побутові 
приміщення 
 

4 шт. 20.11.2021 

5. Підготовити запаси палива та 
паливо-мастильних матеріалів 
- бензин 

- д/паливо 

- мастильні матеріали 

 
 

40 т 
 

60 т 
 

2 т 

20.10.2021 

6. Забезпечити снігоприбиральну техніку 
комплектуючими 
- акумулятори 

 
 

7 шт. 
 

26.10.2021 
 
 
 



- комплект щіток 

- шини 

3 комп. 
 

10 шт. 

7. Проведення робіт з підсипки доріг 
- сіль 
- пісок 

 
650 т 
50 м3 

01.10.2021 

 

 

Керуючий справами   
виконавчого  комітету       О. ЛЕНДЄЛ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2  
до рішення виконавчого 
комітету   
Мукачівської міської ради 
__________№_____ 

 
Заходи                                  

по підготовці комунального житлового фонду ТОВ «Управляюча 
компанія «НАВІБУД» до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. 

№ 
п/п 

Найменування  
заходів 

Од. 
вимір. К-ть 

В тому числі по місяцях 
5 6 7 8 9 10 

1. 

Провести ремонт 
холодного 
водопостачання в 
житлових будинках 

буд. 60 10 10 10 10 10 10 

2. Підготовка до зими 
під’їздів шт. 90 15 15 15 15 15 15 

3. Скління вікон 
сходових кліток м2 150 - - - 50 50 50 

4. 
Встановлення пружин 
на вхідних дверях 
під’їздів 

шт. 15 - - - 5 5 5 

5. Ремонт покрівель із 
штучних матеріалів м2 160 30 30 30 30 20 20 

6. Ремонт рулонної 
покрівлі м2 8500 2000 2000 2000 1500 1000  

7. Ремонт димарів в 
будинках шт. 12 3 2 2 2 2 1 

8. 
Ремонт і заміну 
водостічних ринв і 
труб 

м.п. 220 40 40 40 35 30 35 

9. 
Профілактичний огляд 
і прочистку димоходів 
і вентканалів 

шт. 8870 1500 1500 1500 1500 1500 1370 

10. 
Ізоляція трубо мереж в 
підвалах житлових 
будинків 

м.п. 60 - - 20 20 20 - 

11. Підготовка підвалів та 
горищ шт. 90 - - 30 30 30 - 

12. 
Укомплектувати 
бригади для боротьби 
із сніговими заметами 

бригад 2 - - - - - 2 

13. 
Укомплектувати 
снігоприбиральний 
інвентар 

шт. 60 - - - - -  
60 

14. 
Підготовка 
снігоприбиральних 
тракторів 

шт. 2 - - - - 2  

15. Заготовка посипного 
матеріалу м3 40 - - - - 20 20 

 
Керуючий справами   
виконавчого  комітету       О. ЛЕНДЄЛ 



 
Додаток 3 
до рішення виконавчого 
комітету   
Мукачівської міської ради 
__________№_____ 

 
 
 

Заходи 
по підготовці  об’єктів ММКП  “Мукачівводоканал” до 

роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. 
  

№ 
з/п 

Найменування  заходів Термін 
виконання, 

квартал 

Відповідальний 
за виконання 

 Служба водонасосних станцій   
1. Ремонт  станції знезалізнення  по 

вул.Мечнікова Іллі: 
- заміна засувок; 
- заміна трубопроводів, фарбування; 
- заміна фільтруючого матеріалу; 
- ремонт даху 

 
ІI 

Гуменюк В.В. 

2. Реконструкція свердловини №7(3), №8(4) на 
водозаборі «Ключарський» 

ІI Гуменюк В.В. 

3. Заміна трансформаторів на водозаборі 
«Кольчино» в ЦРП-14 - 2 шт. 

ІІІ Юхта О.В. 

4. Заміна трансформаторів на водозаборі 
«Чинадієво» в ТП-212А - 1шт. 

ІІ Юхта О.В. 

5. Заміна даху на ТП-212А на станції ІІ 
підйому по вул. Мечнікова Іллі 

ІІІ Юхта О.В. 

6. Заміна даху на ТП-272 на водозаборі 
«Росвигово» 

ІІІ Юхта О.В. 

7. Заміна даху на ТП-181А на водозаборі 
«Чернишевського»» 

ІІІ Юхта О.В. 

8. Будівництво наземного павільйону та заміна 
насосу на свердловині №8 на водозаборі 
«Окружна» 

ІІІ Гуменюк В.В. 

9. Реконструкція свердловин на водозаборі 
«Центральний» -6 шт. 

ІІІ Гуменюк В.В. 
 

10. Заміна насосного обладнання на насосній 
станції ІІ-го підйому водозабору 
«Росвигово» 

ІІІ Гуменюк В.В. 

11. Санітарна побілка котельні на водозаборі 
«Чинадієво» 

ІІІ Гуменюк В.В. 



12. Заміна розширювального баку в газовій 
котельні по вул. Духновича Олександра, 
103В 

ІІІ Пилипанинець 
А.А 

13. Заготовка дрів для твердопаливного котла 
 

ІV Гуменюк В.В 

14. Провести ТО твердопаливного котла ІV Пилипанинець 
А.А. 

 Служба водопровідних мереж    
1. Заміна аварійної ділянки водопровідної 

мережі д.100мм по вул. Довбуша Олекси на 
ПЕ труби д.110мм загальною довжиною 
16,0м 

ІІ 
 

Тягур В.В. 
Тягур В.В. 

2. Заміна сталевого водопровідного вводу 
д.50мм по вул. Грушевського Михайла, 14 на 
ПЕ труби довжиною 90м та вводів д.32мм 
довжиною 37,0м 

II Тягур  В.В. 

3. Заміна дворового сталевого  водопроводу 
д.40мм по вул.Духновича, 18 на ПЕ труби 
довжиною 85,0м та водопровідних вводів 
д.20мм довжиною 55,0м 

IIІ Тягур В.В. 

4. Заміна сталевого водопровідного вводу 
д.50мм по вул. Духновича Олександра, 12 на 
ПЕ труби довжиною 8,0м 

 
ІІ 

Тягур  В.В. 

5. Заміна сталевого водопровідного вводу 
д.50мм по пл. Кирила і Мефодія, 31 на ПЕ 
труби довжиною 6,0м 

IIІ Тягур В.В. 

6. Заміна сталевого водопроводу д.150мм по 
вул. Стасова Володимира на ПЕ труби 
д.160мм довжиною 236,0м та водопровідних 
вводів д.32мм довжиною120,0м 

IIІ Тягур В.В. 

 

 
Керуючий справами   
виконавчого  комітету       О. ЛЕНДЄЛ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток 4 
до рішення виконавчого 
комітету   
Мукачівської міської ради 
__________№_____ 

 
Заходи 

по підготовці об’єктів КП “Міськводоканал” 
 Мукачівської міської ради 

 до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. 
 

№ 
з/п 

Найменування  заходів Термі
н 

викон
ання, 
кварт

ал 

Відповідальн
ий за 

виконання 

        Служба каналізаційних мереж   
1. Заміна ділянки вуличної каналізації д.400мм 

довжиною 32м по вул. Шишкіна Івана 
ІI Мядин П.О. 

2. Демонтаж, монтаж дощоприймача  та заміна 
труби д.200мм довжиною 2,0м по 
вул.Валленберга Рауля, 79 

ІI Мядин П.О. 

3. Демонтаж, монтаж дощоприймача  та заміна 
труби д.200мм довжиною 2,0м по вул. Толстого 
Льва, 19 

ІI Мядин П.О. 

4. Заміна  дворової каналізаційної мережі д.200мм  
довжиною 22,0м по вул. Свято-Михайлівська, 10 

ІІІ Мядин П.О. 

5. Заміна  дворової каналізаційної мережі д.200мм  
довжиною 22,0м по вул. Франка-бічна, 1А 

ІІ Мядин П.О. 

6. Влаштування оглядового колодязя та заміна 
дворової каналізації д.200мм довжиною 32м по 
вул.Митрополита Володимира, 24 

ІІІ Мядин П.О. 

7. Влаштування оглядового колодязя на дворовій 
каналізації д.200мм по вул.Дорошенка Петра, 2-4 

ІІІ Мядин П.О. 

8. Влаштування оглядового колодязя на дворовій 
каналізації д.200мм по вул. Росвигівська, 3 

ІІІ Мядин П.О. 

9. Демонтаж, монтаж дощоприймача  та заміна 
труби д.200мм довжиною 4,0м по вул. Парканія 
Івана, 8 

ІІ Мядин П.О. 

              Служба КОС та КНС   
1. Ремонт покрівлі КНС №5 (частково) ІІ Попик І.В. 
2. Ремонт покрівлі РММ (частково) ІІІ Попик І.В. 
3. Ремонт покрівлі КНС №10 (частково) ІІІ Попик І.В. 
4. Очистка мулового майданчика від осаду ІV Попик І.В. 



5. Ремонт будівлі (стін) КНС дренажних вод ІІІ Попик І.В. 
6. Ремонт лотка від аеротенок до дренажних 

відстійників 
ІІІ Попик І.В. 

7. Закупка пелетів для твердопаливного котла ІІІ Попик І.В. 
8. Ревізія котла і теплових мереж ІІІ Попик І.В. 
9. Заміна вікон в побутових приміщеннях РММ ІV Попик І.В. 
10. Ремонт приміщень для АВР (покрівлі) ІІ Попик І.В. 
11. Ремонт покрівлі КНС№9 ІІІ Попик І.В. 
12. Ремонт покрівлі КНС№8 (частково) ІІІ Попик І.В. 

 
 
Керуючий справами   
виконавчого  комітету       О. ЛЕНДЄЛ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ІНФОРМАЦІЯ 
про підсумки роботи комунального господарства в зимовий період  

2020-2021 рр. 
    

Моніторинг проходження опалювального сезону 2020-2021рр. показав 
стабільну роботу систем водопостачання, водовідведення і житлового 
господарства. 

Вжиті заходи з підготовки житлово-комунального господарства міста до 
роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021рр. забезпечили його стабільне 
проходження. 

Так, згідно з розпорядженням Мукачівського міського голови від   
15.10.2020р. № 412 опалювальний період розпочався з 15 жовтня 2020 року. 

Під час складних погодних умов повністю забезпечено нормальний 
експлуатаційний стан доріг.  

Так, силами ММКП «РБУ» проведено ряд робіт у 2020-2021рр. 
Поточний ремонт проїзної частини доріг, загальною площею 3,5 тис.м2. 
Приведено у відповідність з санітарними нормами для зимових умов 

виробничі, складські і санітарно-побутові приміщення, в кількості 4 шт. 
Підготовлено снігоприбиральну техніку, а саме: 14 од. тракторів, 3 од. 
піскорозкидувачів,  2 од. навантажувачів для підсипуючих матеріалів,  2 од. 
автомобілів Fiat Dukato (для перевезення людей) та 4 од. снігоприбиральних 
машин, а також забезпечено снігоприбиральну техніку комплектуючими, а 
саме комплектами щіток в кількості – 3 шт., шинами в кількості – 10 шт., та 
акумуляторами в кількості – 7 шт. Підготовлено запаси палива та мастильних 
матеріалів, а саме: бензину – 54 т., д/палива – 105 т., мастильних матеріалів – 
2т.  

Для проведення робіт з підсипки доріг міста працівниками ММКП «РБУ» 
використано:  солі – 630,0 тон, піску  – 20,3 м3.  

За зимовий період силами ММКП „Мукачівводоканал” виконано 
роботи, що дали можливість провести опалювальний період без суттєвих 
порушень в наданні послуг з водопостачання та водовідведення, а саме 
проведено: 

1. Заміну сталевого водопроводу та водопровідних вводів по 
вул.Хащинської Римми – д.110мм довжиною 244м та д.25мм довжиною 156м. 

2. Заміну ділянок водопровідних мереж: 
- вул. Зелена №72-74 – д.110мм довжиною 8м; 
- вул. Митрополита Володимира – д.160мм довжиною 10м та д.110мм 

довжиною 6м; 
- кв-л Данила Галицького-Росвигівська – д.160мм довжиною 15м; 
- вул. Токаря Михайла, Тичини Павла – д.110мм довжиною 38м; 
- вул. Довбуша Олекси – д.110мм довжиною 16м; 
- вул. Ринкова 17 – д.32мм довжиною12м; 
- вул. Духновича Олександра, 18 – д.40мм довжиною85м та д.20мм 

довжиною 55м; 



3. Реконструкцію свердловин № № 18, 21 на водозаборі 
«Севастопольський». 

4. Капітальний ремонт свердловини №45 на водозаборі «Росвигово». 
5. Поточний ремонт свердловини №28 по вул.Берегівська-об’їзна. 
6. Реконструкцію КНС на водозаборі «Чернишевський». 
Для забезпечення стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2020-

2021рр. КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради виконав наступні 
роботи: 

1. Заміну ділянок каналізаційних мереж:  
- вул. Шишкіна Івана – д.400мм довжиною 32м; 
- вул. Толстого Льва, 19 д.200мм довжиною 2 м та д.300мм довжиною 1м; 
- вул. Валленберга Рауля 19 – д.200мм довжиною 2м та монтаж 

дощоприймача; 
2. Ремонт будівлі повітродувної станції. 
3. Утеплення запірної арматури на мулових майданчиках, 

мулоущільнювачах,   приймальній камері. 
Експлуатацію всього комунального житлового фонду протягом звітного 

періоду в місті здійснювало приватне підприємство ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс» 
(з листопада 2020 року по січень 2021 року), після реорганізації товариства 
експлуатація здійснювалась правонаступником - ТОВ «Управляюча компанія 
«НАВІБУД» (з лютого по квітень 2021 року). Так, силами товариств протягом 
осінньо-зимового періоду 2020-2021р. проведено поточний ремонт  покрівель в 
5 житлових будинках зі штучних матеріалів, та в 17 житлових будинках з 
рулонною покрівлею. Виконано скління вікон сходових клітин в 34-х 
будинках, здійснено профілактичний огляд та прочистку 8879 димоходів та 
вентиляційних каналів. 

Проведено ремонт зливо-приймальних труб та жолобів в 24-ти будинках, 
ремонт парапетів в 21 будинках, відновлено освітлення на сходових клітках та 
заміну лампочок та світильників в 217 будинках,  при цьому проведено заміну 
автоматів та електрокабелю в 29 будинках, зокрема заміну кабелю – 207 п.м.; 
заміну автоматів  42 шт.; здійснено часткову заміну каналізаційних труб та 
стояків в 69-ти будинках, загальним обсягом - 271 м.п., а також виконано 
часткову заміну труб та стояків холодного водопостачання в 61-х будинках, 
загальним обсягом -193 м.п.; замінено 37 вентилів на стояках труб холодного 
водопостачання. Виконано ремонт дашків при входах в під'їзд в 11 будинках, 
відремонтовано та встановлено двері для входу на горище в 4 будинках. 

Відремонтовано та встановлено перила в 9-ти будинках, виконано ремонт 
входу в під'їзд в 17-ох будинках міста. Проведено дератизацію 286 будинків та 
обрізку дерев на прибудинковій території 47 будинків. Проведено обстеження 
286 підвалів та горищ житлових будинків. 

Організовано роботу двох бригад для боротьби із сніговими заметами та 
забезпечено робітників 55 одиницями снігоприбирального інвентарю. 
 
 
Начальник УМГ                                                         А.БЛІНОВ 
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