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Про стан підготовки  підприємств міського господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління міського 
господарства Мукачівської міської ради А. Блінова та з метою  забезпечення 
своєчасного завершення робіт по підготовці підприємств міського 
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, відповідно 
до пп. 2 п. б ст. 30, ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
вирішив:

1. Інформацію про стан підготовки  підприємств міського господарства до  
роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років взяти до відома (Додається).

2. Керівникам комунальних підприємств забезпечити у повному обсязі 
виконання рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
08.06.2021р. №198 «Про підсумки роботи комунального господарства в 
зимовий період 2020-2021 рр. та завдання по підготовці до осінньо-зимового 
періоду 2021-2022 рр.» у вказані терміни.

3. Начальнику управління міського господарства Мукачівської міської 
ради А. Блінову:

3.1. Завершити роботи з ремонту об'єктів комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади.

3.2. Запровадити постійний контроль за станом оплати споживачами 
житлово-комунальних послуг та вжити заходи щодо поліпшення стану 
розрахунків.

3.3. Забезпечити проведення комунальними підприємствами претензійно -
позовної роботи з боржниками з метою забезпечення повних розрахунків за 
спожиті житлово-комунальні послуги.

3.4.Забезпечити проведення комунальними підприємствами 
стовідсоткових розрахунків поточного споживання електроенергії, погашення 
заборгованості минулих років та посилити відповідальність із даного питання 
керівників підприємств.

3.5. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи в засобах  масової 



інформації щодо реалізації тарифної політики у сфері житлово-комунального 
господарства на території Мукачівської міської територіальної громади.

3.6. Забезпечити проведення відповідними комунальними підприємствами 
оглядів димоходів та вентиляційних каналів в житлових будинках та 
оформлення актів виявлених порушень з метою запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій при використанні природного газу у побуті.

4. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 
фінансування заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального 
господарства до роботи в осінньо-зимовий період в межах затверджених 
видатків в бюджеті Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова.

Міський голова                                                                                 А. БАЛОГА         



Інформація про  стан підготовки  підприємств міського господарства
до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2021 років

Експлуатацію всього комунального житлового фонду впродовж звітного 
періоду в місті Мукачево здійснює ТОВ «Управляюча компанія «НАВІБУД». У 
зв'язку з підготовкою до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років силами 
управляючої компанії проведено ремонт та часткову заміну мереж холодного 
водопостачання в 40 житлових будинках, ремонт покрівель із штучних 
матеріалів в 9 будинках та ремонт дахів з  рулонною покрівлею  800 к.м.

Виконано ремонт та заміну водостічних труб в 27 будинках, проведено 
скління вікон в під'їздах на сходових клітинах в 14 будинках, здійснено 
профілактичний огляд та прочистку 6000 димоходів та вентиляційних каналів. 

Проведено підготовку 48 підвалів та горищ житлових будинків міста       
Мукачева до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Силами ММКП «Мукачівводоканал» виконано низку робіт з підготовки 
до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років, що дасть можливість провести 
опалювальний період в місті Мукачево без суттєвих порушень в наданні послуг 
з водопостачання та водовідведення, а саме проведено: 
     - роботи по усуненню витоку води, встановленно хомут діаметром 100 
(перехрестя вулиць Данила Галицького  Кралицького Анатолія); 

- ремонт водопровідної труби діаметром 32 (перехрестя вулиць 
Єреванська  Гагаріна Юрія);

-  ремонт редуктора тиску на водопровідній мережі у водопровідному 
колодязі (камері) (вул. Свято-Миколаївська); 

- прочищення каналізаційних колодязів (вул. Університетська, 5 А, 
Штефана Августина, 22, Ярослава Мудрого, 6, Дорошенка Петра, 2, 4, 
Берегівська, 108, район Шипка); 

-  прочищення ливневої каналізації (вул. Садова; Федорова Івана).
Крім того, ММКП «РБУ» проведено ряд робіт з підготовки до осінньо-

зимового періоду 2021-2022р., а саме:
1. Поточний ремонт проїзної частини доріг, 
загальною площею 871тис.кв.м;
2. Підготовлено снігоприбиральну техніку , а саме: 

-  трактори - 16 шт.,
-  піскорозкидувач - 3 шт.,
-  навантажувачі для підсипуючих матеріалів - 3 шт.,
-  Fiat Dukato (для перевезення людей) - 2 од;

3. Проведено у відповідність до санітарних норм в роботі в зимовий період 
складські та санітарно-побутові приміщення - 2 шт;

4. Підготовлено запаси палива та мастильних матеріалів, а саме:
-  бензин - 3т.,
-  д/палива- 8 т.,
-  мастильних матеріалів - 2 т;



5. Забезпечено снігоприбиральну техніку наступними комплектуючими:
-  акумулятори в кількості - 6 шт.,
-  комплект щіток - 6 шт.,
-  шини - 16 шт.

 Підготовка об'єктів житлово-комунального господарства на території 
Мукачівської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий 
період 2021-2022 років продовжується.

Начальник УМГ                                                                                    А. БЛІНОВ

  


