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Про стан підготовки  підприємств міського господарства до роботи в осінньо-
зимовий період 2022-2023 років 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління міського 
господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова та з метою  
забезпечення своєчасного завершення робіт по підготовці підприємств 
міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 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 2022-2023 років взяти до відома (Додається). 

2. Керівникам комунальних підприємств міста Мукачева забезпечити у 
повному обсязі виконання рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 24.05.2022 №215 «Про підсумки роботи комунального господарства в 
зимовий період 2021-2022 рр. та завдання по підготовці до осінньо-зимового 
періоду 2022-2023 рр.» у вказані терміни. 

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

1) Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 
населенням Мукачівської міської територіальної громади стосовно 
неодхідності та важливості оплати за спожиті житлово-комунальні послуги та 
ненакопичення боргів населення перед підприємствами надавачами житлово-
комунальних послуг. 
     2)  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)   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 здійснювати 
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 2022 рік.   
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 
 
Міський голова                                                                                  Андрій БАЛОГА          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Інформація про  стан підготовки  підприємств міського господарства  
                до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 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 2022-2023 років силами 
Управляючої компанії проведено ремонт та часткову заміну мереж холодного 
водопостачання в 26 житлових будинках, ремонт покрівель із штучних 
матеріалів в 4 будинках та ремонт дахів з  рулонною покрівлею –3485 кв.м. 
 Виконано ремонт та заміну водостічних труб в 17 будинках, проведено 
скління вікон в під’їздах на сходових клітинах в 12 будинках, здійснено 
профілактичний огляд та прочистку 6000 димоходів та вентиляційних каналів.  
 Проведено підготовку 47 підвалів та горищ житлових багатоповерхових 
будинків міста Мукачева до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.
  
 Силами комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської 
міської ради виконано низку робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду 
2022-2023 років, що дасть можливість провести опалювальний період в місті 
Мукачево без суттєвих затримок в наданні послуг з водопостачання та 
водовідведення. 
 Для забезпечення стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 
років виконані наступні роботи: 

1. Заміна ділянки водопроводу діаметром 50мм довжиною 13,0м по 
вул.Лаборця. 

2. Заміна ділянки водопроводу  діаметром 160мм довжиною 5,0м по 
вул.Данчевського Володимира. 

3. Заміна ділянки водопроводу  діаметром 160мм довжиною 19,0м по 
вул.Сороча. 

4. Заміна ділянки водопроводу діаметром 110мм довжиною 280,0м 
від вул. Немировича-Данченка до вул. Яворницького Дмитра. 

5. Заміна ділянки водопроводу діаметром 50мм довжиною 12,0м по 
вул.Гагаріна Юрія. 

6. Заміна ділянки водопроводу діаметром 100мм на д.50мм довжиною 
10,0м по вул.Кралицького Анатолія. 

7. Заміна ділянки водопроводу діаметром 200мм довжиною 2,0м  та 
засувки  діаметром 200мм по вул.Верді Джузеппе, 2. 

8. Заміна ділянки водопроводу діаметром 225мм довжиною 4,0м по 
вул.Неймана Балтазара. 

9. Заміна дворової каналізації діаметром 160мм довжиною 12,0м по 
вул.Зайця Володимира, 14. 

10.  Заміна ділянки майданчикової мережі діаметром 200мм довжиною 
12,0м в житловій забудові «Шипка». 

11.  Заміна дворової каналізації діаметром 200мм довжиною 18,0м по   
вул.Коцюбинського Михайла, 45. 



12.  Заміна дворової каналізації діаметром 160мм довжиною 15,0м по 
вул.Грушевського Михайла, 21. 

13. Заміна дворової каналізації діаметром 160мм довжиною 15,0м по 
вул.Мостова, 7. 

14. Заміна дощової каналізації діаметром 200мм довжиною 6,0м по 
вул.Недецеї Яноша, 41. 

15. Заміна дворової каналізації діаметром 160мм довжиною 90,0м по 
пл.Кирила і Мефодія, 24. 

16. Заміна насосного обладнання на насосній станції ІІ-го підйому 
водозабору «Чинадіївський». 

17. Реконструкція свердловини №6 на водозаборі «Центральний». 
18. Очистка пісколовки №2 на каналізаційних очисних спорудах. 
19. Демонтаж, монтаж електрощитових каналізаційних насосних 

станцій дренажних вод. 
20. Заміна ПЛ-0,4кв вторинних відстійників та на електрощитову 

первинних відстійників. 
21. Заміна насосного обладнання на каналізаційній насосній станції 

(КНС-2А).   

 Крім того, Мукачівським міським комунальним підприємством 
«Ремонтно-будівельне управління» проведено ряд робіт з підготовки до 
осінньо-зимового періоду 2022-2023 років, а саме: 
1. Поточний ремонт проїзної частини доріг, загальною площею 1300 кв.м. 
2. Підготовлено снігоприбиральну техніку, а саме:  

1) Тракторів – 16 шт; 
2) Піскорозкидувачів – 4шт. 
3) Навантажувачів для підсипуючих матеріалів – 2 шт. 
4) Fiat Dukato (для перевезення людей) – 2 од .  
5) Снігоприбиральних машин – 1 од. 

3. Проведено у відповідність до санітарних норм для роботи в зимовий період 
складські та санітарно-побутові приміщення – 4 шт. 
4. Підготовлено запаси палива та мастильних матеріалів, а саме: 
 1)  Бензину – 40 т. 
 2)  Дизельного палива – 60 т. 
 3)  Мастильних матеріалів – 2 т. 
5. Забезпечено снігоприбиральну техніку наступними комплектуючими: 
 1) Акумулятори в кількості – 8 шт. 

2) Комплект щіток – 7 комплектів. 
3) Шини – 6 шт. 

6.  Заготовлено посипочного матеріалу — 270 т солі. 
  Підготовка об’єктів житлово-комунального господарства на території 
Мукачівської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий 
період 2022-2023 років продовжується. 
 
 



Начальник УМГ                                                                           Андрій БЛІНОВ 
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