
 

 

 

УКРАЇНА 

                                ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА                 ПРОЕКТ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                             ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ 
 

від ___16.04.2020_ № ___129___ 
м. Покровськ 

 

Про підсумки роботи житлово-  

комунального господарства в 

опалювальний період 2019-2020 років 

і завдання по підготовці до нового 

опалювального сезону 2020-2021 років 

 

                                                                                                                   

 Заслухавши інформацію начальника житлово-комунального відділу міської ради 

Юзипович О.В. «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в опалювальний 

період 2019-2020 років», з метою своєчасного та якісного проведення підготовки до осінньо-

зимового періоду 2020-2021 років та зниження до мінімуму аварійних ситуацій, керуючись 

статтями 30, 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

          1. Інформацію начальника житлово-комунального відділу міської ради Юзипович О.В. 

«Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в опалювальний період                   

2019-2020 років» прийняти до відома. 

 2. Визнати роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період            

2019-2020 років задовільною. 

 3. Затвердити склад комісії з контролю за підготовкою об’єктів житлово-

комунального господарства та соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-

зимовий період 2020-2021 років (додаток 1). 

4. Зобов’язати КП «Покровськтепломережа» (Гордієнко), КП «Покровськводоканал» 

(Хижняк), КП «Управління міського господарства» (Назаров), КП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької області (Остряніна),                          

КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування»  Покровської міської ради 

Донецької області (Пилипець), КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка» 

Покровської міської ради Донецької області (Хижняк), КУ «Покровський 

психоневрологічний інтернат» (Бондар), КНП «Родинська міська лікарня» (Добреля),              

КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області (Кандибко), 

відділ освіти Покровської міської ради Донецької області (Голуб) та рекомендувати 

управителям житлового фонду м.Покровська (ПП «Керуюча компанія «Комфорт» (Федоров), 

ФОП Корявець, ФОП Бойко, ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук), структурному підрозділу 

«Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька залізниця»                                       

АТ «Укрзалізниця» (Неголюк), виробничому структурному підрозділу «Донбаський центр 

механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин»                      

АТ «Укрзалізниця» (Власенко), виробничому структурному підрозділу «Лиманське 

територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації 

будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» (Буланенко): 



4.1. Забезпечити виконання комплексу заходів з підготовки до опалювального сезону 

2020-2021 років  згідно з додатками 2-11  та завершити роботи згідно встановлених термінів. 

4.2. Надавати до житлово-комунального відділу міської ради звіт про підготовку 

об’єктів житлово - комунального господарства та соціально-культурного призначення до 

роботи в зимових умовах два рази на місяць 1-го та 15-го числа, починаючи з 1 травня 

поточного року. 

 5. Керівникам комунальних підприємств: «Покровськводоканал» (Хижняк), 

«Покровськтепломережа» (Гордієнко) та рекомендувати управителям житлового фонду 

м.Покровська (ПП «Керуюча компанія «Комфорт» (Федоров), ФОП Корявець, ФОП Бойко, 

ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук) до 1 жовтня 2020: 

 5.1. Забезпечити готовність водопровідних, каналізаційних мереж та мереж 

централізованого опалення виробничих приміщень до роботи в зимових умовах. 

 5.2. Вжити необхідних заходів щодо погашення заборгованості за спожиті газ, 

електроенергію, послуги водо-, теплопостачання та водовідведення і забезпечити оплату 

поточного їхнього споживання в повному обсязі. 

 6. Рекомендувати управителям житлового фонду м.Покровська (ПП «Керуюча 

компанія «Комфорт» (Федоров), ФОП Корявець, ФОП Бойко, ФОП Бедрій,                               

ФОП Ковальчук): 

6.1. Надати житлово-комунальному відділу міської ради паспорти готовності 

житлових будинків до 01.10.2020. 

6.2. Забезпечити виконання графіків поточного ремонту покрівель житлових будинків 

на 2020 рік до 01.11.2020. 

 7.  КП «Покровськтепломережа» (Гордієнко) вирішити питання лімітів на природний 

газ  та запасу твердого палива для котельних до 01.10.2020. 

 8. КП «Покровський центр єдиного замовника» (Поліщук) проводити:  

8.1. Роз’яснювальну роботу серед населення міста щодо своєчасної оплати житлово-

комунальних послуг.  

8.2 Претензійно-позовну роботу з боржниками та щомісячно надавати звіт житлово-

комунальному відділу міської ради. 

 9. КП «Покровськводоканал» (Хижняк), КП «Покровськтепломережа» (Гордієнко),                

КП «Покровський центр єдиного замовника» (Поліщук) при необхідності укладати договори 

реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги. 

 10.  КП “Управління міського господарства” (Назаров) забезпечити підготовку 

сезонного технічного обслуговування дорожньо-будівельної техніки, механізмів, утеплення 

боксів, ремонтних і складських приміщень, проведення позачергових інструктажів водіїв про 

особливості роботи в осінньо-зимовий період. 

11. Житлово-комунальному відділу Покровської міської ради (Юзипович) забезпечити 

ремонт покриття вулично-дорожньої мережі в межах виділених коштів з місцевого бюджету 

до 01.11.2020 року. 

12. Керівникам підприємств, установ і організацій міста незалежно від форм власності 

та відомчої підпорядкованості: 

12.1. Заготовити необхідний інвентар, інструменти, сипучі та інші протиожеледні 

матеріали для роботи взимку до 01.11.2020. 

12.2. Забезпечити доступ спеціалізованих організацій міста до інженерних мереж, 

розміщених на територіях об’єктів комунальної власності та підприємств для ліквідації 

аварійних ситуацій на цих мережах та їх технічного обслуговування. 

13. КП «Покровськтепломережа» (Гордієнко), КП «Покровськводоканал» (Хижняк) та 

рекомендувати АТ «ДТЕК Донецькі електричні мережі» Покровський РЕМ (Асіненко), 

Красноармійському УГГ (Бєлов)  забезпечити відновлення асфальтобетонного покриття 

вулиць, тротуарів у місцях проведення аварійних ремонтно-відновлювальних робіт, згідно 

погоджених графіків, які підготувати та надати на погодження житлово-комунальному 

відділу міської ради (Юзипович) до 01.07.2020. Прийняття робіт здійснювати 



балансоутримувачам цих об’єктів сумісно з житлово-комунальним відділом міської ради до 

01.11.2020. 

14. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (Голуб), КП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької області 

(Остряніна), КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування»  Покровської 

міської ради Донецької області (Пилипець), відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Покровської міської ради Донецької області (Тумасова), КУ «Покровський 

психоневрологічний інтернат» (Бондар), КНП «Родинська міська лікарня» (Добреля),              

КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області (Кандибко)  

забезпечити своєчасний розрахунок за спожиті електроенергію, природний газ, послуги з 

тепло-, водопостачання і водовідведення. 

15. Рекомендувати структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» 

регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» (Неголюк),  виробничому 

структурному підрозділу «Донбаський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з 

ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (Власенко), виробничому 

структурному підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-

монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» (Буланенко) вжити 

необхідних заходів щодо заготівлі основного та резервного палива на зимовий період, 

привести у робочий стан котельне обладнання та інженерні мережі до 01.10.2020. 

16. Комунальним підприємствам «Покровськводоканал» (Хижняк), 

«Покровськтепломережа» (Гордієнко) привести колодязі на інженерних мережах, що 

знаходяться на проїжджій частині вулиць та доріг міста, у належний стан згідно                              

з Державними будівельними нормами до 01.10.2020. 

17. Рекомендувати Шевченківському селищному голові Меркуловій Н.Д. взяти під 

особистий контроль  виконання заходів із поточного та капітального ремонтів  житлових 

будинків та об'єктів соціально-культурного призначення у сел.Шевченко. 

18.  Заступнику міського голови Луганському А.О. щомісячно проводити наради з  

керівниками комунальних підприємств та соціальної сфери з питань підготовки житла, 

котелень, мереж теплопостачання та об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства до 

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. 

19. Рішення виконкому міської ради від 09.10.2019 № 388 «Про готовність 

підприємств житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення до 

роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» зняти з контролю, як виконане. 

20. Координацію роботи за виконанням рішення покласти на житлово-комунальний 

відділ міської ради (Юзипович), контроль - на  заступника міського голови                       

Луганського А.О. 

 

 

В.п. міського голови        І. Сущенко 

                                                                             
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

від ___16.04.2020_ № ___129___ 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з контролю за підготовкою об'єктів житлово-комунального  

господарства та соціально-культурного призначення до роботи  

в осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

Луганський                                           

Андрій Олександрович                   

 

- заступник міського голови, голова комісії 

 

 

Юзипович 

Олена Володимирівна 

- начальник житлово-комунального відділу міської ради, 

заступник голови комісії 

Безпала 

Наталія  Станіславівна                                        

 

Члени комісії:  

- начальник відділу координації роботи комунальних 

підприємств житлово-комунального відділу міської ради, 

секретар комісії 

Голуб 

Марина Олександрівна 

 

- начальник відділу освіти міської ради 

Гордієнко                                            

Дмитро Володимирович                   

 

-  директор КП «Покровськтепломережа» 

 

Назаров  

Олексій Олегович 

 

- начальник КП «Управління міського господарства»  

Касьян   

Микола Миколайович 

 

- депутат міської ради 

Кінц  

Віталій Володимирович 

- начальник ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України в Донецькій             

області (за згодою) 

 

Муляр

 

Олександр Олександрович                       

 

- начальник Покровського відділення інспекції 

Держенергонагляду в Донецькій області – старший 

державний інспектор з енергетичного нагляду (за згодою) 

 

Пилипець 

Валентина Андріївна 

 

- в.о. генерального директора КНП «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування»  Покровської міської ради 

Донецької області 

Супрунович 

Ірина Василівна 

 

- депутат міської ради 

Федоров  

Сергій Володимирович   

 

- директор  ПП «Керуюча Компанія «Комфорт» (за згодою) 

 

Хижняк   

Володимир Олексійович 

               

- директор  КП «Покровськводоканал» 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 



Додаток 2 

до рішення виконкому міської ради 

від ___16.04.2020_ № ___129___ 

 

 

 

Заходи щодо підготовки житлових будинків  

управителями житлового фонду м. Покровська  
в опалювальний сезон  2020-2021  років 

 

№ з/п Найменування заходів Комплексна 

План 

підготовка 

факт 

будинків 

% 

 

1. Комплексна підготовка до зими з 

видачею паспортів готовності всього, од 

376 

 

  

 Утому числі: 

ремонт покрівлі – всього, од./тис.м2 

88/7,5   

 М’якої покрівлі, од./тис.м2 56/6574   

 Шиферної покрівлі, од./тис.м2 32/0,8   

 Ремонт (заміна) опалювальних систем, 

буд./м/п 

296   

 Промивання та опресування 

опалювальних систем,од. 

296   

 Ремонт систем горячого водопостачання, 

буд./м.м. 

-   

 Ремонт систем холодного 

водопостачання, буд/м.п. 

29/924   

 Теплоізоляція внутрішньо будинкових 

труб опалювальних систем, од./м.п. 

-   

 Ремонт та заміна запірної арматури, од. 465   

 Ремонт оголовків, од 142   

 Ремонт опалювальних печей, од.    

 Ремонт електрощитових, од. 229   

 Ремонт вхідних дверей, од.    

 Заготівля посипочних матеріалів, тон. -   

 Центральне опалення од./м.п. 27/1038   

 Холодне водопостачання од./м.п. 29/924   

 Водовідведення, од./м.п. 31/427   

 Поточний ремонт підїздів     будинків,од. 24/63   

 Скління, м2 50   

 Ремонт отмостки м/п -   

 

 

Ремонт міжпанельних швів м/п 4950  

 

 

 
2 Обсяги коштів на виконання підготовчих 

ремонтних робіт, тис. грн. 

8487   

3 Непередбачені роботи, од/ м.п.    
 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 



Додаток 3 

до рішення виконкому міської ради 

від ___16.04.2020_ № ___129___ 

 

 

 
ЗАХОДИ 

по ремонту та заміні дільниць систем опалення, холодного водопосточання та 

водовідведення  по житловим будинкам управителями житлового фонду м.Покровська 

при підготовці до опалювального періоду 2020-2021  років. 

 

№ Адреса Заміна труб м/п Ревізія і заміна 

запорн.арматури 

Промивка інженерніх 

мереж 

ц/о Водовід 

ведення 

х/в   ц/о Водовід 

ведення 

1  

м. Покровськ 

 

 

1723 

 

427 

 

924 

1  

м. 

Покровськ 

 

 

1723 

 

427 

 

 

 

ЗАХОДИ  
по ремонту покрівлі в житлових будинках  управителями житлового фонду м.Покровська 

на 2020 рік 

 

Адреса Одиниця 

виміру 

Найменування Строк  

виконання М’яка Шатрова 

 

    м. Покровськ 

 

 

м2 

 

6574 

 

888 

 

    м. Покровськ 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 4 

до рішення виконкому міської ради 

від ___16.04.2020_ № ___129___ 

 

Заходи з підготовки котелень і теплових мереж 

КП "Покровськтепломережа" до роботи 

                                                                                       в опалювальний сезон  2020-2021  років 

       

№ 

п/п 
Найменування заходів Од. вим Кільк. Основні матеріали 

Термін 

виконання 

Відповіда

льний 

1 2 3 4 5 6 7 

     КОТЕЛЬНЯ N 1,м-н "Лазурний”      2020рік 
Начальни

к  

1 Поточний ремонт котлів  ПТВМ -30 од 2 
асбокартон,глина вогнестійка,порошок 

шамот 

червень-

липень 
ТР№1 

2 Поточний ремонт горілочних пристроїв  од 12 пароніт, гума  технічна , мастило 1/13 липень 
Чепурко 

А.С. 

3 
Поточний ремонт обладнання ГРУ ( РДУК, 

ПСК,ПКН -200, фільтр газовий) 
од 5 

гума технич.,сальник.набивання 

,болти,гайки, солідол  
квітень ─″─ 

4 
Поточний ремонт газової запірної арматури котельні 

на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани. 
од 145 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове,болти, гайки, мастило "  

1/13".  

червень-

липень 
─″─ 

5 Поточний ремонт електродвигунів котельні од. 29 підшипники,мастило 1/13 
квітень-

липень 

─″─ 

6 
поточний ремонт КВП і А котельні: манометри, 

датчики, ел.блок "Контур"  
од. 218   ─″─ 

7 Поточний ремонт  димососів ДН-15 од 4 болти,гайки асбошнур,асбокартон червень ─″─ 

8 Поточний  ремонт вентиляторів ВДН-11,2 од 4 болти,гайки асбошнур,асбокартон червень ─″─ 

9 Поточний ремонт Nа-кат.фільтрів Д-2000мм од 4 гума технічна ,  болти,гайки, липень ─″─ 

10 Поточний ремонт водопідігрівачів Д 219мм од 4 пароніт,болти,гайки червень ─″─ 

11 Поточний ремонт водопідігрівачів Д 100мм од 4 пароніт,болти,гайки червень ─″─ 

12 Поточний ремонт ДПУ  ДСВ-50 од 1 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

14 
Поточний ремонт мережних насосів 200Д-90 

№1,№2,№3  
од 3 підш.312 - 6 шт., червень ─″─ 

15 Поточний ремонт насоса підвищувального №2,№3 од 2 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 



К90/55 

16 Поточний ремонт насоса робочої води   СВТ600 од 1 підш.№307-2шт,втулка липень ─″─ 

17 

 
Заміна насосу  робочої води  К80-50-200 од 1 Насос  СВТ   600(PENTAX) липень -«- 

18 
Поточний ремонт насоса підживлюючого №1  FG 50 

/ 250,  №3 К80-50-200 
од 2 підш.№307-2шт.,втулка червень ─″─ 

19 Заміна насосу підживлюючого №2 СМ32-160А од 1 насос Pedrollo  FG 50 / 200 червень ─″─ 

20 Поточний ремонт баків (робочої води) од 2 гума технічна,болти,гайки серпень ─″─ 

21 Поточний ремонт насоса силікату ЦВ-5/105 од 1 гума технічна,болти,гайки квітень ─″─ 

22 Поточний ремонт насосу рециркуляції   НКУ-250  од 1 гума технічна,болти,гайки червень ─″─ 

23 Заміна насосу рециркуляції  НКУ-250  од 1 насос НКУ-250 липень ─″─ 

24 Поточний ремонт дренажних насосів №2 ВК-1/16 од 1 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

25 Поточний ремонт дренажних насосів №1 ВКС-5/24 од 1 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

26 
Поточний ремонт  насосів взрихлення К80-65-

160,К45/30 
од 2 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

27 
Поточний ремонт насоса сольового №1 и  №2 Х50-

32-12,5 
од 2  підш.№307-2шт.,заміна втулки липень ─″─ 

    28 Поточний ремонт баку взрихлення од 1 гума технічна,болти,гайки 
травень-

червень 
─″─ 

29 
Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

котельні 
од 408 

набивання сальникове,гума 

технічна,болти,гайки   

квітень-

липень 
─″─ 

30  Заміна запірної арматури  котельні од 39 

Засувки Д100мм-2од.,Д80мм-4од.,  

Д50мм-4од.,    вентиль 

чуг.фланц.Д32мм-2од.,  Д40мм-2од., 

Д50мм-2од. ,кран шаровий.Д15-10од, 

Д20-10од, Д25-3од                                                                               

червень-

липень 
─″─ 

31 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 23968 
заглушки, вода, електроенергія,гума 

технічна 
квітень ─″─ 



32 
Поточний ремонт (ревізія) запірної арматури  

теплових мереж  
од 284 

набиван.сальник.-210кг,болти 5-

28кг,гума технічна 101кг 
вересень ─″─ 

33  Заміна запірної арматури  теплових мереж од 24 

Засувки :100мм-6од., Д80мм--4од., 

Д50мм -4од,..,вентилі  фланц. – Д50мм 

-4од.,,Д32мм – 3 од.,Д40мм 3од. 

серпень-

вересень 
─″─ 

34 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од 83   вересень ─″─ 

        

           КОТЕЛЬНЯ N 2, пров.КОЛОСОВА       2020рік  
Начальни

к  

1 Поточний ремонт котлів НІІСТУ -5 од 6 
цегла вогнестійка,мертель, 

глина,шамот.порош. 
квітень ТР№2 

2 

Поточний ремонт котлів КВГМ-1,6-95Сн з 

проведенням чищення трубної частини, жарової 

труби,заміна  пальникових каменів,при необхідності 

заміна котлових труб , гідравлічне випробування 

котлів. 

од 3 
камінь пальниковий,труба Д51мм 

,електроди 
травень 

Блохін 

О.В, 

3 Поточний ремонт горілочних пристроїв  од 21   червень ─″─ 

4 
Поточний ремонт обладнання ГРУ ( РДУК, ПСК, 

фільтр газовий) 
од 4 

гума технична, сальникове 

набивання,болти,гайки 
червень ─″─ 

5 
Поточний ремонт газової запірної арматури котельні 

на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани. 
од 106 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове,болти, гайки, мастило " 

агрінол".  

червень ─″─ 

6 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 11 підшипники,мастило 1/13 квітень ─″─ 

7 

Поточний ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики, автоматика 

КСУМ,БАУК,Спектрум-3 

од 74   
квітень-

червень 
─″─ 

8 Ревізія мережних  насосів   №1, № 2   FG100-160А од 2 мастило солідол квітень ─″─ 

9 Поточний ремонт мережного насосу К290/30   од 1 підш.№309-2шт,мастило солідол квітень ─″─ 

10 Ревізія ремонт підживлюючого насоса №1СМ од 2 мастило солідол квітень ─″─ 



32/160А,№2 К80-50-200 

11 
Поточний ремонт насоса підвищуючого  №1 , №2 

К20/30 
од 2 підш.№305-4шт квітень ─″─ 

12 Поточний ремонт  фільтрів ХВО №1Д1000мм од 2 гума технічна ,  болти,гайки, червень ─″─ 

13 Поточний  ремонт  фільтрів ХВО №2 Д700мм од 2 гума технічна ,  болти,гайки, червень ─″─ 

14 Поточний ремонт солерозчинника Д 1000 мм од 1 гума технична,болти,гайки червень ─″─ 

15 
Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

котельні 
од 104 

набивання сальник.-7кг,болти -

28кг,гума технічна -40кг 
червень ─″─ 

16 Заміна запірної арматури котельні од 11 

засувки чавунні:  Д 50мм -2шт,вентиль 

Д20мм-5шт.,вентиль Д40мм-

2шт,вентиль фл.Д50мм- 2од. 

травень ─″─ 

17 Заміна дренажного трубопроводу м.п. 10 труба Д80мм-10м.п. травень ─″─ 

18 
Поточний ремонт(ревізія) запріної арматури 

теплових мереж 
од 85 

гума техніч. 54кг,набивання 

сальникове -12кг 
серпень ─″─ 

19 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 7212 
заглушки, вода, електроенергія,гума 

технічна 
квітень ─″─ 

20 Заміна запірної арматури  теплових мереж од 4 засувки :Д 80мм – 2од. Д150мм-2од. вересень ─″─ 

21 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од 50   вересень ─″─ 

22 Заміна теплових мереж:  м.п.   418   серпень ─″─ 

  Шахтобудівельників ТК3а -ТК18  м.п.   180 Д159мм — 180м .п. червень ─″─ 

  заміна вводу вж.б.29 вул.Шахтобудівників м п. 70 труба пластикова Д63мм-70м.п. квітень ─″─ 

  заміна вводу в ж.б.27  вул.Шахтобудівників м.п. 24 труба пластикова,63мм -24м.п. травень ─″─ 

  заміна вводу в ж.б.38 вул.Шахтобудівників м.п. 104 труба пластикова,63мм - 104м.п. травень ─″─ 

  заміна вводу в ж.б.32 вул..Шахтобудівників м.п. 40 труба пластикова,63мм -40м.п. червень ─″─ 

        

         КОТЕЛЬНЯ N 4,вул.Прокоф'єва       2020рік 
Начальни

к  

1 

Поточний ремонт котлів КВГМ-1,6-95С №1,№2 ,№3 

з проведенням чищення трубної частини, жарової 

труби,заміна  пальникових каменів,при необхідності 

заміна котлових труб гідравлічне випробування. 

од 3 
камінь пальниковий, труба Д51мм, 

кисень,електроди 

квітень-

червень 

ТР№2          

 

Блохін   

О.В. 



2 
Поточний ремонт горілочних пристроїв із зніманням 

з місця. 
од 3   липень ─″─ 

3 
Поточний ремонт обладнання ГРУ ( РДУК, ПСК, 

фільтр газовий) 
од 4 

гума технична, сальникове 

набивання,болти,гайки, солідол  
липень ─″─ 

4 
Поточний ремонт газової запірної арматури котельні 

на ГРУ:  
од 14 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове,  
липень ─″─ 

5 засувки, вентилі, клапани, крани.     болти, гайки, мастило " агрінол". липень ─″─ 

6 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 10 підшипники,мастило 1/13 червень ─″─ 

7 
Поточний ремонт КВП і А котельні: манометри, 

датчики, 
        ─″─ 

  ел.блок "БАРК-Г -2шт","Спектрум"-3 - 1шт од 27   липень ─″─ 

8 Поточний ремонт мережного насоса №1   К-160/30 од 1 підш.№309-2шт,мастило солідол квітень ─″─ 

9 Ревизія ремонт мережного насоса №2 СА 80-160А од 1 мастило солідол червень ─″─ 

10 
Поточний ремонт підживлюючого насоса  №1 ,№2 

К-20/30 
од 2 підш.305-4шт.втулки червень ─″─ 

11 
Поточн.рем.підвищючих.насосів хол.води №1,№2     

К-20/30,НКУ-90 
од 2 підш.305-4шт.втул. червень ─″─ 

12 Установка ВДПУ  од. 1 болти, гайки, мастило " агрінол". червень ─″─ 

13 
Поточний ремонт (ревізія)запірної арматури 

котельні 
од 60 

гума техн.-20кг,набивання сальн -

4кг,болти-12кг 
липень ─″─ 

14 Заміна запірної арматури котельні : од 4 
Задвижка Д 100мм -1шт.,вентилі  

фл.Д50мм -3од. 
квітень ─″─ 

15 Заміна трубопроводів котельні : м.п. 79 труба Д80мм-79м.п. липень ─″─ 

16 
Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

теплових мереж 
од 58 

гума техн.- 18кг,болти 10кг,набивання 

сальн.-3,5кг 
вересень ─″─ 

17 Заміна запірної арматури теплових мереж од 6 
Засувка  Д50мм -4шт, Д100 – 1шт. 

. 
липень ─″─ 

18 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 2674  квітень ─″─ 

19 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од 22  вересень ─″─ 

20 Заміна теплових мереж:ТК5- ТК15-ТК17 м.п. 74 
  Труба поліпропіленова Д63мм -

74м.п. 
  ─″─ 

  заміна вводу ТК5а   -ТК 6  вул.Прокоф'єва м.п. 248 труба    Д159мм   248 м.п. липень ─″─ 

  заміна вводу ТК10  -ТК11   вул.Прокоф'єва  м.п. 70 труба   поліпропиленова Д108.п. липень ─″─ 



 Теплотрасса ТК2-ТК18 «Ковчег» 

 

 

 

ТК10- ТК9 

м.п. 

 

 

 

м.п. 

150 

 

 

 

20 

Труба поліпропіленова Д63мм -

150м.п. 

 

Труба  поліпропіленова Д50мм -

20м.п. 

 липень 

-«- 

      КОТЕЛЬНЯ N 5 м-н"Південний"       2020рік  Майстер 

1 
Поточний ремонт котла №1 КЕ 10/14,,                   

ДКВР -10/13  (№2)  
од 2 асбокартон,асбошнур,пароніт 

червень-

липень 

котельні 

№5 

 
Ремонт котла №3 ДКВР 10/13  (заміна трубної 

частини  ) 
од. 1 

труба котлова Д51мм -

2212м.п.,вентиль Д32мм -15од.,Д50мм 

-8од. Д200мм – 1од. (Ру 25),Д125мм -

1од(Ру25).,вентиль фланцевий Д25 мм 

– 3од.клапан горизонтальний Д50мм – 

2од. ,клапан запобіжний – Д150мм – 

2од. 

червень-

липень 

Куркіна 

Т.Я. 

2 Поточний ремонт горілочних пристроїв  од 6 мастило агринол ,графітне ін. вересень  

3 
Поточний ремонт обладнання ГРУ ( РДУК, ПСК, 

фільтр газовий) 
од 7 

гума 

техн.,гас,набив.сальн,болти,гайки, 

"агринол". 

вересень ─″─ 

4 
Поточний ремонт газової запірної арматури котельні 

на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани. 
од 58 

гума технична,сальникове набивання, 

болти,гайки,мастило агринол ,графітне 

ін. 

червень-

липень 
─″─ 

5 
Поточний ремонт електродвигунів котельні:засувки, 

вентилі, клапани, крани. 
од 16 підшипники,мастило 1/13 

червень-

липень 
─″─ 

6 
Поточний ремонт КВП і А котельні:  манометри, 

датчики,  автоматика "Контур" 
од 90   

червень-

липень 
─″─ 

7 Ремонт економайзерів ВТИ СП-1-33 од 2 
паронит,сальникове 

набивання,мастило "графітне". 

червень-

липень 
─″─ 

9 Ремонт вентиляторів ВД-10 од 1 асбошнур,асбокартон,болти,гайки червень ─″─ 

10 Ремонт вентиляторів ВД-10 од 1 асбошнур,асбокартон,болти,гайки липень ─″─ 

11 Ремонт ДПУ(котловий) ,ДСА-15(мережний) од 2 
гума технічна,мастило графітне, 

пароніт 
липень ─″─ 

12 Ремонт живильн.насоса ЦНС 60- 198 од 1 підш.№308-2шт липень ─″─ 

13 Ремонт живильн.насоса ЦНСГ-38/110 од 1 підш.№307-2шт липень ─″─ 

14 Ремонт  мереж.насосів Д320/50 од 3 підш.№307-6шт.,втулки липень ─″─ 



15 Рем.підживл.насос К20/30,К65-50-160 од 3 підш.№306-2шт.,№307 -4шт квітень ─″─ 

16 Ремонт підвищ. К-20/30 од 2 підш.№307-4шт. липень ─″─ 

17 Ремонт Nа-кат.фільтра Д1500мм од 4 
гума технична, сальникове 

набивання,болти,гайки, солідол  
липень ─″─ 

18 Ремонт  солерозчинника  Д1000мм          од 1 
гума технична, сальникове 

набивання,болти,гайки, солідол  
липень ─″─ 

19 Ремонт бойлера котлового №1 Д630мм  од 1 паронит,болти ,гайки липень ─″─ 

20 Ремонт бойлера котлового№2 Д630мм  од 1 паронит,болти ,гайки липень ─″─ 

21 Ремонт(ревізія) зап.арматури котельні од 154 
гума технична,сальникове 

набивання,болти,гайки,солідол  

квітень, 

липень 
─″─ 

22 Заміна зап.арматури котельні од 24 Засувки        Д50мм -2 шт липень ─″─ 

                               Д80мм -3шт липень ─″─ 

        

                       Д100мм-3шт.,Д150мм- 

1од.,Д200мм – 1од.,кран дисковий 

МПА Д50мм – 2од. 

липень ─″─ 

        Вент.фланц.Д32мм -2шт ; липень ─″─ 

                               Д50мм -2шт,Д25мм 2од.   ─″─ 

                               Вент.муфт.Д -15мм -3шт липень ─″─ 

                               Вент.муфт.Д -20мм -3шт липень ─″─ 

23 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 10204 
заглушки, вода, електроенергія,гума 

технічна 
квітень ─″─ 

24 Ремонт (ревізія) зап.арматури т/мереж од 60 
тех. гума -45кг,болти -15кг, набивання 

сальникове  
серпень ─″─ 

25 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од 24   серпень ─″─ 

26 Заміна теплових мереж: м.п. 252     ─″─ 

  
заміна  тепломережі  ж.б№30  - ж.б.№31 м-н 

"Південний" 
м.п. 130 труба Д108мм  -130м.п. вересень ─″─ 

  
заміна  тепломережі  ж.б.8 -ж.б.№9 м-н 

"Південний" 
м.п. 170 труба Д76мм – 170  м.п. вересень ─″─ 

       КОТЕЛЬНЯ N 6,вул.Степана Бовкуна       2020рік 
Начальни

к  

1 Поточний ремонт котла №1ДКВР-2,5/13 од 1 асбокартон,асбошнур,пароніт липень ТР№4 

2 Поточний ремонт горілочних пристроїв  од 4 мастило графитне,паронит липень 
Рудік  

О.С. 



3 
Поточний ремонт обладнання ГРУ ( РДУК, 

ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий) 
од 6 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

липень ─″─ 

4 
Поточний ремонт газової запірної арматури котельні 

на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани. 
од 47 

гума технична,сальникове набивання, 

болти,гайки,мастило агринол ,графітне 

ін. 

липень ─″─ 

5 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 13 підшипники,мастило 1/13 липень ─″─ 

6 
Поточний ремонт КВП і А 

котельні:манометри,датчики, ел.блок "Контур"  
од 76   липень ─″─ 

7  Ремонт економайзера од 2 паронит, болти,гайки липень ─″─ 

8  Ремонт димососа ДН-10 од 2 асбошнур,асбокартон,болти,гайки 
червень-

липень 
─″─ 

9  Ремонт вентилятора ВДН-8 од 2 асбошнур,асбокартон,болти,гайки 
червень-

липень 
─″─ 

10 Ремонт водопідігрівачів од 5 асбошнур,асбокартон,болти,гайки 
квітень-

липень 
─″─ 

11 Ремонт Nа-кат фільтра   700мм(2шт) од 2 сульфовугілля (катіоніт),колпачки липень ─″─ 

12 Ремонт Nа-кат фільтра Д1000мм (2шт)   од 2 сульфовугілля (катіоніт),колпачки липень ─″─ 

13  Ремонт живильного  насосу КС-32/150 од 1 підш№208-2шт червень ─″─ 

14  Ремонт живильного насосу ЦНСГ 38/154  од 1 підш.№307 -2шт липень ─″─ 

15  Ремонт мережних насосів №1 К-90/50 од 1 підш.№307 -2шт червень ─″─ 

16  Ремонт мережних насосів№2  К-20/30 од 1 підш.№307 -2шт липень ─″─ 

17  Ремонт мережних насосів СМ 65-160 "PENTAX" од 1 підш.№305-2шт травень ─″─ 

18 Ремонт підживлювального насоса №1К-65-50-160 од 2 підш.306-4шт травень ─″─ 

19 Ремонт підвищувальних насосів №2 К20/30 од 1 підш.306-2шт квітень ─″─ 

20 Насос підвищувальний  №1 К65-50-160 од 1 Заміна насоса К65-50-160 липень ─″─ 

21 Ремонт сольового насоса 1,5Х-6Д-1-41 од 1 підш.№306 -2шт,втулка квітень ─″─ 

22 Ремонт ДПУ (деараційно -питна установка)  од 1 гума технічна, болти,гайки липень ─″─ 

23 Поточний ремонт баків (мерник,запасу води) од. 2 гума технічна, болти,гайки липень ─″─ 

24 Ремонт(ревізія) зап.арматури котельні од 144 
гума техн.-37кг,болти7кг 

сальник.набивання -2кг 
ли ─″─ 



25 Заміна запірної .арматури котельні од 21 

вентиль  фл.Д32мм-3., фл.Д40мм-2од.                                                                                                                                                                     

Д50-2од.,  фл.Д25мм – 2од., фл.Д20-

2од.  вент.муфт.- Д15-5од.,                                                                                                                                                                                                                                                                                        

клапан зворотній горизонт.Д40-

3од.,клапан зворотній горизонт.Д50мм 

– 1од.,клапан зворотній вертикальний -

1од.  

квітень -

серпень 
─″─ 

26 Заміна трубопроводів котельні : м.п. 30 труба Д50-30м.п. липень ─″─ 

27 Ремонт(ревізія)зап.арматури теплових мереж  од 12 гума техн.1,8кг,болти2,7кг  вересень ─″─ 

28 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 412 
заглушки, вода, електроенергія,гума 

технічна 
квітень ─″─ 

29 
Заміна теплових мереж: 

конденсатная лінія ТК2-ТК3 

 м.п. 

 

    од. 

120 

 

2 

 Труба РР  Д63мм - 120м.п. 

Заміна засувок Д100мм – 1од. 

Заміна засувки Д 150мм – 1од. 

липень  ─″─ 

30 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од 2   вересень ─″─ 

       КОТЕЛЬНЯ N 7,вул.Європейська       2020рік  
Начальни

к  

1 
 Поточний ремонт котлів ТВГ-8М   (2од.) ТВГ-

4р(1од.)  
од 3 паронит, асбошнур,гума технічна 

липень-

серпень 
ТР№2 

2 Поточний ремонт горілочних пристроїв  од 12 мастило графитне,паронит серпень 
Блохін 

О.В, 

3 
Поточний ремонт обладнання ГРУ ( РДУК, 

ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий) 
од 7 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

серпень ─″─ 

4 
Поточний ремонт газової запірної арматури котельні 

на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани. 
од 63 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

серпень ─″─ 

5 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 19 підшипники,мастило 1/13 квітень ─″─ 

6 
Поточний ремонт КВП і А котельні:манометри, 

датчики, ел.блок "Контур" 
од 80   червень ─″─ 

7  Ремонт димососа ДН-12 од 3 болти,гайки асбошнур,асбокартон 
червень-

серпень 
─″─ 

8  Ремонт вентилятора ВДН-9 од 3 болти,гайки асбошнур,асбокартон 
червень-

серпень 
─″─ 

9 Ревізія насоса підвищ.СМ -40/125  од 1   червень ─″─ 



"PENTAX" 
10 Ремонт насоса підвищ. К80-50-200 од 1 підш.308-2шт,втулки червень ─″─ 

11 
Ремонт насоса підживлювального №1 К20/30,№2 

F32-160 
од 2 підш.№305 -2шт,втулки червень ─″─ 

12 
Ревізія насоса мережного  №2 насос СА 65/250 А  

"PENTAX" 
од. 1   липень ─″─ 

13 Ремонт мереж.насос. №1,№2 ,№3 К-100-65-250 од 3 підш.№309-4шт,втулка 
червень-

липень 
─″─ 

14  Ремонт вакуумн.насоса К-20/30 од 2 підш.305-2шт,втулка липень ─″─ 

15  Ремонт насоса взрихл.1,5К6 од 1 підш.305-2шт,втулки червень ─″─ 

16 Ревізія сольового насоса СА Х40/13 од 1   червень ─″─ 

17 Ремонт ДПУ ДСВ-25 од 1 гума технічна, болти,гайки серепень ─″─ 

18 Ремонт в/підігрівників Д219мм ,Д168мм секц 5 паронит, болти,гайки серепень ─″─ 

19 Поточний ремонт баків  од 2 гума технічна, болти,гайки серепень ─″─ 

20 Ремонт Nа-кат.фільтра Д1000мм -2од, Д 770мм -1од. од 3 очищення внутрішньої поверхні липень ─″─ 

21 Ревізія зап.арматури котельні од 168 
гума техн.- 40кг,болти-

15кг,набив.сальник 

квітень,  

липень 
─″─ 

22 Заміна зап.арматури котельні од 38 Засувки: Д100мм -6шт липень ─″─ 

   од                    Д80 мм -5 шт. липень ─″─ 

    од                    Д50 мм -10 шт. липень ─″─ 

    од   Вентиль фланц..  Д50мм -5шт липень ─″─ 

    од                                    Д32мм- 2шт липень ─″─ 

                                         Д40мм- 10шт   ─″─ 

23 Ремонт(ревізія) зап.арматури т/мереж од 119 
гума техн.- 40кг,болти-

24кг,набив.сальн. 
вересень ─″─ 

24 Заміна трубопроводів котельні м.п. 40 труба Д108мм- 20м.п.,Д80мм- 20п.м. червень ─″─ 

25 Заміна зап.арматури теплових мереж од 13 
Засувки: Д200мм  3шт,Д150--

2шт.,Д100-6шт.,50мм-2шт 
липень ─″─ 

26 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од 29   вересень ─″─ 

27 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 5433 
заглушки, вода, електроенергія,гума 

технічна 
квітень ─″─ 

28 Заміна т/мереж:       ─″─ 

  ТК20 –ТК21 учбовий корпус №3 ДОН   НТУ м п. 130 труба поліпропіленова Д110м  липень ─″─ 



130м.п. 

  ТК13 пр.Шахтобудівельників-ТК34  м п. 30 Труба Д57 мм  - 30.п. липень ─″─ 

  Укртелеком – ТК39 м.п.  160 Труба Д108мм  -160м.п.   ─″─ 

  
ТК 27- пр.Шахтобудівельників,3 – 

ТК33пр.Шахтобудівельників ,11 
м.п. 135 Труба Д159мм – 135м.п. липень ─″─ 

      пр.Шахтобудівельників ,1- ТК40    м.п. 25 труба поліпропіленова Д50мм  25м.п. липень ─″─ 

  ТК17 пл.Шибанкова –ТК19 м.п. 300 Труба Д159мм – 300м.п. серепень ─″─ 

  
пр-т "Шахтобудівельників",11   - ТК32 

 дитячий садок«СвітлячокТК30 

м.п. 

м.п. 

36 

40 

 

Труба поліпропіленова Д50мм -

36м.п. 

Труба поліпропіленова Д32мм - 

40м.п. 

 

серепень 
─″─ 

  всього:   290     ─″─ 

     КОТЕЛЬНЯ N 8,м-н "Шахтарський "       2020рік  майстер 

1 Поточний ремонт котла  ДКВР -10I13 (№2),№3 од 2 асбокартон,асбошнур,пароніт травень кот.№8 

2 Поточний ремонт котла ДКВР -10I13 (№4) од 1 асбокартон,асбошнур,пароніт червень 

Переясло

вська 

Н.М. 

3 Поточний ремонт горілочних пристроїв  од 6 мастило графитне,паронит червень ─″─ 

4 
Поточний ремонт обладнання ГРУ( РДУК, 

ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий) 
од 7 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

червень ─″─ 

5 
Поточний ремонт газової запірної арматури котельні 

на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани. 
од 35 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

липень ─″─ 

6 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 22 підшипники,мастило 1/13 
квітень-

червень 
─″─ 

7 
Поточний ремонт КВП і А 

котельні:манометри,датчики, ел.блок "Контур"  
од 87   липень ─″─ 

8 Ремонт економайзерів ВТИ ЕП-1-33 од 2 
паронит,сальникове 

набивання,мастило "графітне". 
травень ─″─ 

9 Ремонт економайзерів ВТИ ЕП-1-33 од 2 
паронит,сальникове 

набивання,мастило "графітне". 
червень ─″─ 

10 Ревізія димососів ДН-12 од 2 
болти,гайки 

асбошнур,асбокартон,солідол  
травень ─″─ 



11 Ревізія димососів ДН-12 од 1 
болти,гайки 

асбошнур,асбокартон,солідол  
червень ─″─ 

12 Ревізія вентиляторів ВД-10 од 2 болти,гайки,гума технічна,солідол  травень ─″─ 

13 Ревізія вентиляторів ВД-10 од 1 болти,гайки,гума технічна,солідол  червень ─″─ 

14 
Ревізія ДПУ(деараційно-живильна установка) ДСА-

50, ДСА-15 
од 2 

паронит, утеплювач 

URSA,склотканина 

червень-

липень 
─″─ 

15 Ревізія насосів підживлювального К-45/30, К 20/30 од 2 підш.№305-4шт,втулки липень ─″─ 

16 Ремонт підвищ.насосів 4К6 од 1 підш.№305 — 2шт липень ─″─ 

17 Ревізія підвищ.насосів К65-50-160,К20/30 од 2 підш.№305-4шт,втулки липень ─″─ 

18 Ревізія підвищ.насосів  К 80-50-200 од 1 підш.№306-2шт,втулки липень ─″─ 

19 Ревізія насоса живильного ЦНСГ-60/198 од 2 підш.№53608-2шт,втулки липень ─″─ 

20 Ревізія насоса мережного Д-320/50 од 2 підш.307-4шт,втулка -2шт липень ─″─ 

21 Ревізія насоса мережного FG "Pedrollo" FG100/200 од 2 ревізія  липень ─″─ 

22 Ремонт сольового насоса 1,5Х-6Д-1-41,Х-8/18 од 2 підш.307-4шт,втулка -2шт липень ─″─ 

23 Ремонт бойлерів котлових Рнагр. = 53,9м3  Д630мм од 2 паронит, болти,гайки травень ─″─ 

24 Ремонт бойлерів котлових Рнагр. = 53,9м3  Д630мм од 2 паронит, болти,гайки червень ─″─ 

25 Ремонт бойлерів котлових Рнагр. = 53,9м3  Д630мм од 1 паронит, болти,гайки червень ─″─ 

26 Ремонт Nа-кат.фільтрів Д1500мм од 4 сульфовугілля (катіоніт),колпачки липень ─″─ 

27 
Ремонт водопідігрівачів ДПУ  Д325мм 

,Д425мм,Д150 мм  
од 3 паронит, болти,гайки липень ─″─ 

28 Ремонт  солерозчинника  Д1000мм          од 1 болти,гайки,гума технічна,солідол  червень ─″─ 

29 Поточний ремонт баків запасу води V 60м3 од 2 утеплювач,рулонний матеріал квітень ─″─ 

30 Поточний ремонт баків  од 2   квітень ─″─ 

31 Ремонт зап.арматури котельні од 144 
гума техн.- 40к ,гпаронит -30кг,болти-

40кг,набив.сальн. 
липень ─″─ 

32  Заміна запірної арматури котельної од 64 Засувка : липень ─″─ 

        
                   Д150мм -4шт,Д100мм – 

3од.   
           -"- ─″─ 

                           Д80мм   9шт  ,Д50мм – 6од.             -"- ─″─ 

        Вент.фл     Д50мм -9шт               -"- ─″─ 

        Вент.фл     Д32мм — 9шт            -"- ─″─ 

        
Вент.муф.Д15мм-8шт.  ,вент.муф.- Д20 

– 3од., кран  дисковий Д50мм МПА – 
           -"- ─″─ 



4од.  

33 Гідравлічні випробування  теплових мереж  м.п.   11172 
заглушки, вода, електроенергія,гума 

технічна 
квітень ─″─ 

34 Ремонт (ревізія) зап.арматури т/мереж од 103 
гума техн.-62кг  болти 45кг,набивання 

сальн.-17кг 
вересень ─″─ 

35 Заміна зап.арматури т/мереж од 13 

Засувки: Д50мм -3шт.,                                                                                                  

Д80мм- 4шт,                                                                                                         

Д100мм- 4шт,                                                                                                                 

Д150мм- 2шт 

серпень-

вересень 
─″─ 

36 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од 33   вересень ─″─ 

37 Заміна т/мереж м-н"Шахтарський" :  м.п.      серпень ─″─ 

  Заміна т/траси ТК3  - ТК4  м.п.   60 труба Д273мм-60м.п. серпень  ─″─ 

  "Шахтарський"ТК10 - ТК12а   154 труба Д159мм- 154 м.п. серпень ─″─ 

  "Шахтарський"ТКЕ  - ТК17   15 труба Д159мм- 15м.п. вересень ─″─ 

  "Шахтарський"ТК13б—ТК13а   110 труба Д89мм- 110м.п. червень  ─″─ 

       КОТЕЛЬНЯ N 11,м-н"Гірник"       2020рік  
Начальни

к  

1  Ремонт котлів  КВГ-6,5 од 3 асбокартон,асбошнур,пароніт,болти 
червень-

липень 
ТР№2 

2 Поточний ремонт горілочних пристроїв  од 9 мастило графитне,паронит липень 
Блохін 

О.В, 

3 
Поточний ремонт обладнання ГРУ( РДУК, 

ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий) 
од 5 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

липень ─″─ 

4 
Поточний ремонт газової запірної арматури 

котельні:  
        ─″─ 

  засувки, вентилі, клапани, крани. од 46 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

липень ─″─ 

5 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 17 підшипники,мастило 1/13 
квітень-

червень 
─″─ 



6 
Поточний ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики, ел.блок "Контур" 
од 61   

квітень-

липень 
─″─ 

7  Ремонт димососів  ДН-12 од 3 болти,гайки асбошнур,асбокартон 
червень-

липень 
─″─ 

8  Ремонт  вентиляторів ВДН-9 од 3 болти,гайки асбошнур,асбокартон 
червень-

липень 
─″─ 

9  Ремонт насоса мережного Д200/90 од 4 підш.№308-8шт липень ─″─ 

10 Ревізія насоса підвищ.№1 СМ -40/125  "PENTAX" од 1   червень ─″─ 

11 Ремонт насоса підвищ. К 20/30 №2 од 1 підш.№305-2шт червень ─″─ 

12  Ремонт насоса сольового Х 20/31 од 1 підш.№308-шт -2шт. липень ─″─ 

13 
Ремонт насоса підживл. К 20/30  №1,№2 СМ 32-

160А 
од 2 підш.№305-2шт серпень ─″─ 

15 Ревізія вакуумних насосів  СВТ 600 од 2  болти,гайки,гума технічна, солідол липень ─″─ 

16 Ревізія Nа-кат.фільтра Д1000мм од 3  Болти, гайки, гума технічна,солідол червень ─″─ 

17 Ревізія  солерозчинника  Д670мм          од 1 болти,гайки,гума технічна,солідол  червень ─″─ 

18 Ремонт ДПУ  ДСВ-15 од 1 паронит, болти,гайки червень ─″─ 

19 
Ревізія водопідігрівачів ДПУ  Д325мм 2од.,Д89мм- 

1од 
од 3 паронит,болти, гайки червень ─″─ 

20 
Ревізія баків 

V=7м3;4,6м3;15м3(нагр.води,взрихл.,газвід.) 
од 3 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

21 Ремонт (ревізія)зап.арматури котельні од 124 
гума техн.-36кг,набивання сальник.-

19кг,болти -24кг 
серпень ─″─ 

22 Заміна зап.арматури котельні од 24 

Засувки :Д200мм - 2од.,Д 100мм- 

5од.,,Д 80мм- 4од.                                                                    

Д 50мм- 5од  вентиль Д50мм- 

2шт.,вентиль Д32 мм-6шт. 

серпень ─″─ 

23 Ремонт(ревізія) зап.арматури т/мереж од 108 болти -31кг,наб.сальн. -9кг,гума -30кг вересень ─″─ 

24 Заміна зап.арматури т/мереж од 6 
Засувки :Д200мм – 2  од, Д150мм – 2 

од.,Д100 мм – 2од. 
серпень  ─ 

25 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 7408 
заглушки, вода, електроенергія,гума 

технічна 
квітень ─″─ 



26 Заміна т/мереж:  м.п.        ─″─ 

  Вул. маршала Москаленка 146(1ввод)   м.п. 50 труба РР Д50мм -50м.п. серпень ─″─ 

  Гуртожиток педучилища  ТК15-ТК16 м.п. 90 труба РР  Д110 мм  - 90м.п. серпень ─″─ 

  Нарсуд м.п. 90 
труба поліпропіленова Д50мм- 

90м.п. 
вересень ─″─ 

  ТК19 вул.Миру 30,32 м.п. 100 труба поліпропіленова Д50м -100м.п. серпень ─″─ 

27 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од 27   вересень ─″─ 

     КОТЕЛЬНЯ N 13,сел.Шевченко       2020рік    

1 Поточний ремонт котлів  Надточія  од 1 

колосники-10 шт.,металеві  

щітки,цегла вогнестійка,глина 

вогнестійка 

червень 

майстер 

кот.№13               

Ченчевич 

О.М. 

2 Поточний ремонт котлів  Надточія  од 1 

колосники-20 шт.,балки – 7шт.,труба 

Д76мм -90.п.,Д57мм - 25м.п.,Д150мм -

12м.п.,цегла вогнестійка-300шт.,глина 

вогнестійка,цегла червона -500шт. 

червень ─″─ 

3 
Ремонт  підживлюючих насосів К-20/30,К 65 -50 -

160 
од 2 підшипн.№306 -4шт.втулки червень  ─″─ 

3 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 6   липень ─″─ 

4 
Поточний ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики 
од 9   липень ─″─ 

5 
Ремонт  мереж.насосів К-20/30,СМ32-160,К80-50-

200 
од 3 

підшипн.№308 -2шт,гума 

техн,болти,набивання сальникове 
 червень  ─″─ 

6 Ремонт ємкостей  запасу води V=2,3м3,     0,9м3 од 2 очищення внутрішньої поверхні черве нь ─″─ 

7 Ремонт транспортера шлаку од 1 рем.барабанів,проварка швів черве нь ─″─ 

8 Ремонт зап.арматури котельні од 20 
 гума техн .1,8кг,болти 

2,7кг,сальн.наб.2кг 
червень ─″─ 

9 Заміна зап.арматури котельні од 10 

засувка Д50мм-2од, клапан 

одноричажній Д50мм – 1шт.,засувка –

Д100мм – 1шт.,вентиль фл.Д50мм- 

2шт.,вентиль муфт.Д15мм – 

липень ─″─ 



3шт.,,Д25мм – 1шт. 

10 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 576 гума технічна,болти,гайки,вода квітень ─″─ 

11 Ремонт(ревізія) зап.арматури т/мереж од 8 
гума техн.-0,5кг,болти -1кг,набивання 

сальник.-0,2кг 
вересень ─″─ 

12 Заміна зап.арматури т/мереж од 1 вентиль фл.Д50мм-1од. вересень ─″─ 

13 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од 4   вересень ─″─ 

              КОТЕЛЬНЯ N14 вул.Шмідта       2020рік  
Начальни

к  

1 Поточний ремонт котла     ДКВР-10/13 од 3 асбокартон,асбошнур,пароніт 
червень-

липень 
ТР№4 

2 Ремонт горілочних пристроїв  од 5 мастило графитне,паронит серпень 
Рудік  

О.С. 

3 
Поточний ремонт обладнання ГРУ( РДУК, 

ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий) 
од 7 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

серпень ─″─ 

4 
Поточний ремонт газової запірної арматури котельні 

на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани. 
од 50 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

серпень ─″─ 

5 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 20 підшипники,мастило 1/13 червень ─″─ 

6 
Поточний ремонт КВП і А котельні: манометри, 

датчики, ел.блок "Контур"  
од 131   

квітень-

червень 
─″─ 

7 Ремонт економайзерів од 3 асбошнур,асбокартон,болти,гайки 
червень-

липень 
─″─ 

8 Ремонт димососів Д-10, ДН-12,5 од 3 асбошнур,асбокартон,болти,гайки 
червень-

липень 
─″─ 

9 Ремонт вентиляторов ВДН-10 од 3 асбошнур,асбокартон,болти,гайки 
червень-

липень 
─″─ 

10 Ремонт  деаерац.пит.устан. ДСА-100/35 од 1 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

11 
Ремонт насоса підживлюючих К-20/30 - 2од. , 

К80/50-1од. 
од 3 підшип.№305 -2шт,№306 -2шт, 

червень-

липень 
─″─ 

12 Ремонт насосів мережних 200Д-90 од 1 підш.№312-2шт серпень ─″─ 



 Заміна  насоса 200Д-90 од 1 Насос  200 Д-90 серпень -«- 

13 Ремонт насоса ХВО К20/30,3К6 од 2 підш.№309-4шт серпень ─″─ 

14 Ремонт  насоса сирої води К- 100-65-250 од 2 підш.№310- 2шт серпень ─″─ 

15 Ремонт насоса живильного ЦНСГ - 60/198 од 2 підш.№310- 4шт липень ─″─ 

16 
Ремонт сольового насоса №1,№2 3Х-9Д-1, №3 

К20/30 
од 3 підш №.308-6шт. 

квітень- 

червень 
─″─ 

17 Ремонт Nа-кат.фільтрів Д - 2000мм од 5 гума технічна,болти,гайки серпень ─″─ 

18 Ремонт баків ХВО од. 2 гума технічна,болти,гайки серпень ─″─ 

19 Ремонт в/підігрівачів  Д 273мм L4м од 2 паронит, болти,гайки квітень ─″─ 

20 Ремонт в/підігрівачів  Д630мм L 3м од 3 паронит, болти,гайки травень ─″─ 

21 Ремонт в/підігрівачів  Д 530мм L 3м од 1 паронит, болти,гайки серпень ─″─ 

22 

Ремонт (ревізія) з/арматури котельні 

 

Заміна запірної арматури котельні 

 

од 

 

 

од. 

155 

 

 

13 

набивання сальник.-19кг,болти - 60кг 

 

вентиль      фл   с фл.крішкой Д32мм -

6од., фл.с фл.крішкой Д50мм – 

6од.Засувка Д50мм – 2од.,Д80мм -4од., 

Д100мм – 4од., Д200мм – 2од. 

,Д300мм-1од. 

 

квітень,      

липень,     

серпень 

─″─ 

23 Ремонт(ревізія) з/арматури т/мереж од 130 
гума техн.-60кг  болти 65к,гнабивання 

сальн.-17кг 
вересень ─″─ 

24 Заміна з/арматури т/мереж од 12 

Засувки:  Д100мм -4шт,вентиль 

кульовий Д50мм-2 од,крани пластикові 

Д63мм – 6од. 

вересень ─″─ 

25 Теплова ізоляція трубопровода Д219мм   м.п. 100 склотканина, мати мінераловатні вересень ─″─ 

26 Заміна т/мереж: м п.    вересень ─″─ 

  Трубопровод ТК29 – ТК30 вул.Таманова м п. 180 Труба Д 108мм - 180м.п. вересень ─″─ 

 Заміна вводу вул.Таманова ж.б. №3,ж.б.№7     м.п. 60 Труба РР63 – 60п.м. вересень -«- 

27 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 19244 
заглушки, вода, електроенергія,гума 

технічна 
квітень ─″─ 



28 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од 67   вересень ─″─ 

           КОТЕЛЬНЯ  № 15 вул.Руднєва,73       2020рік  
Начальни

к  

1 Ремонт котлів НІКА -1,25Гн од 2 асбокартон, труба Д 51мм квітень ТР№2 

2 Поточний ремонт горілочних пристроїв  од 2 мастило графитне,паронит травень 
Блохін 

О.В, 

3 
Поточний ремонт обладнання ГРУ ( РДУК, ПСК, 

фільтр газовий) 
од 4 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

травень ─″─ 

4 
Поточний ремонт газової запірної арматури котельні 

на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани. 
од 26 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

травень ─″─ 

5 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 10 підшипники,мастило 1/13 травень ─″─ 

6 
Поточний ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики, ел.блок "Контур"  
од 44   травень ─″─ 

7 Ремонт мережних насосів №1,№2 К 45/55 од 2 підш.№307-4шт квітень ─″─ 

8 Ревізія  мережного насоса №3 UPS80/30 F од 2   травень ─″─ 

9 Ревізія  мережного насоса СН 12-50 од 1   травень ─″─ 

10 Солерозчинник Д400мм од. 1   травень ─″─ 

11 Ремонт з/арматури котельні од 55 
болти -23кг,набив.сальн.10кг,гума-

20кг 
травень ─″─ 

12 Заміна трубопровода котельні  м.п. 62 
труба пластик Д40мп - 20м.п.,Д25мм- 

34м.п., Д 15мм-8м.п. 
травень ─″─ 

  Заміна т/мереж:   196     ─″─ 

  ТК 4  - детское отделение  м.п. 130 
труба поліпропіленова Д63мм  

130м.п. 
  ─″─ 

  ТК4 - женкая консультация  м.п. 66 труба поліпропіленова Д63мм  66м.п.   ─″─ 

13 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 1066 
заглушки, вода, електроенергія,гума 

технічна 
квітень ─″─ 

14 Ремонт(ревізія) з/арматури т/мереж од 8 болти -2кг,набив.сальн.1кг,гума-5кг травень ─″─ 



15 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од 4   травень ─″─ 

           

 КОТЕЛЬНЯ  № 16 вул. Л.Чайкіної    2020рік  

1 Ремонт   котлів "Ревокатова" од. 2 

колосники-10шт.,цегла червона , цегла    

вогнестійка, металеві щітки,глина 

вогнестійка 

липень  

майстер 

кот.№13               

Ченчевич 

О.М. 

2 Ремонт підживлювального насосу К45/30,К20/30 од 2 
Болти,гайки, гума 

технічна,сальн.набивання,підшипники 
липень ─″─ 

3 Ремонт насосу мережного К80-50-200 од 2 
  Болти,гайки, гума 

технічна,сальн.набивання,підшипники 
липень  ─″─ 

4 

Ремонт запірної арматури котельні та теплових  

 

заміна запірної арматури котельні  

 од. 

 

 

од 

32         

 

 

4 

 

 

Болти, гайки, гума техніча 

 

Засувка Д100мм – 2од.,засувка Д50мм- 

2од. 

липень ─″─ 

 

 

 

  
КОТЕЛЬНЯ  № 17 вул. Захисників 

України 
      2020рік   

1 Поточний ремонт котлів НІІСТУ- 5 од 2 

Труба : Д76мм- 90м.п.                                                                 

50мм- 25м.п.                                                                                

150мм- 10м.п.                                                                                

колосники-10шт.,                                                                                     

цегла   червона -600шт.,                                                                               

цегла  вогнестійка-300шт.                                                                                

липень 

майстер 

кот.№13               

Ченчевич 

О.М. 

 

 



песок-1м3,                                                                                

глина вогнестійка-400кг,                                                                                                           

сталь листова б-6мм -50кг 

 

 

 

 

2 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 5 підшипники,мастило 1/13 липень ─″─ 

3 
Поточний ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики 
од 10   липень ─″─ 

4 Ремонт мережного насоса №1,№2  3КМ-6 од 2 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

5 Ремонт крана "Піонер" од 1 ремонт привода (смазка ,болти,гайки) липень ─″─ 

6 Ремонт насоса підживлювального К-20/30 од 1 підш.№305- 2 шт.,втулка липень ─″─ 

7 Ремонт насоса дренажного ВКС 5/24 од 1 ревізія  липень ─″─ 

8 Ремонт бака запасу води  V=3,38м3 од 2 чищення внутрішньої поверхні липень ─″─ 

9 Ремонт з/арматури котельні од 43 болти -8кг,набив.сальн.,3кг,гума  -8кг липень ─″─ 

10 Заміна зап.арматури котельні од 6 

клапан запобіжний однноричажний 

Д50мм-1од.,  засувка Д50-1шт.                                                                                           

кран кульовий Д15мм – 4од., кран 

кульовий Д20мм -1од. 

липень ─″─ 

11 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 1095 гума технічна,болти,гайки,вода квітень ─″─ 

12 Заміна зап.арматури теплових мереж од 8 

Кран кульвий Д15мм – 4од.,кран 

кульовий Д50-2од.вент.муф.Д15-4од, 

Д20-4од.,засувка Д50мм – 3шт.,             

Д80-3,Д100мм – 3шт. 

червень ─″─ 

13 Ремонт(ревізія) з/арматури т/мереж од 13 болти -2кг,набив.сальн.1кг,гума-5кг червень ─″─ 

14 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од 13   вересень ─″─ 

  КОТЕЛЬНЯ №19 ,вул. 1Травня  ЗОШ №5      2020рік  
Начальни

к  

1 Ревізія котлів  СА 100 од 2 асбошнур,болти,гайки травень ТР№2 

2 Поточний ремонт горілочних пристроїв  од 2 мастило графитне,паронит травень 
Блохін 

О.В, 

3 
Поточний ремонт обладнання ГРУ( РДУК, 

ПСК,ПЗК, фільтр газовий) 
од 4 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове,  мастило "агринол". 
травень ─″─ 



4 
Поточний ремонт газової запірної арматури котельні 

на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани. 
од 11 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, мастило "агринол". 
травень ─″─ 

5 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 6 підшипники,мастило 1/13 травень ─″─ 

6 
Поточний ремонт КВП і А котельні:манометри, 

датчики 
од. 43   травень ─″─ 

7 Ревізія насоса підвищувального ХВО CH2 - SOF од 1 
болти ,набив.сальникове,гума  

технічна  
травень ─″─ 

8 Ревізія насоса мережного  UPS40 - 180F од 1 
болти ,набив.сальникове,гума  

технічна  
травень ─″─ 

9 Ревізія насоса рециркуляційного     UPS -30F од 1 
болти ,набив.сальникове,гума  

технічна  
травень ─″─ 

10 Ревізія   з/арматури котельні од 9 сальн.набивання,гума техн.,болти травень ─″─ 

        

  КОТЕЛЬНЯ N 3,вул.Краснолиманська      2020рік   

1 

Поточний ремонт  котлів №1, №2, №3 та №4 КВГМ 

1,6-95Сн з проведенням чищення трубної частини  

котлів, жарової труби,  заміна  пальникових каменів, 

гідравлічне випробування котлів,при необхідності 

заміна котлових труб,    

од. 3 

камінь пальниковий ,електроди,кисень, 

газ,  труба котлова Д 51мм ,асбошнур, 

асбокартон, вода,електроенергія 

червень 

Начальни

к ТР№3 

Ісаєнков 

Д.С. 

3 
Ревізія мережних насосів № 1 FG100/200 та  №2  

Д320/70  
од.  1 

набивання сальникове, мастило 

солидол,гума технічна 
червень ─″─ 

4 Заміна мережного насосу  Д 320/70 од.  1 насос Pedrollo  FG 100 / 200 червень ─″─ 

5 
Ревізія підживлюючих насосів К 20/30(2од),К 

45/30,К 80-65-160  
од.  4 

підшипники № 305 — 8 од ,набивання 

сальникове, мастило солидол,гума  
червень ─″─ 

6 Ревізія рециркуляційного насосу К-45/55 од.  1 

підшипники № 307- 2 од., набивання 

сальникове, мастило солидол,гума 

технічна 

червень ─″─ 

7 
Поточний ремонт горілочних пристроїв із зніманням 

з місця. 
од. 4 мастило агринол ,графітне ін. червень ─″─ 



8 
Поточний рем. обладнання ГРУ  ( РДУК, ПСК,ПЗК , 

фільтр газовий) 
од. 4 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

червень ─″─ 

9 
Поточний рем.газ.запірної армат. ГРУ: засувки, 

вентилі, клапани, крани. 
од. 38 

 гума технична,сальникове набивання, 

болти,гайки,мастило агринол ,графітне 

ін. 

червень ─″─ 

10 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од. 11   квітень ─″─ 

11 
Поточн.ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики, ел.блок "Спектрум"  
од. 49 підшипники,мастило 1/13 червень ─″─ 

12 

Ревізія Na-кат.фільтрів Д 1000 мм,чищення,заміна 

трубопроводу та щтуцерів Д15мм,вигрузка -загрузка 

сульфовугілля 

од. 3 гума технічна,болти,гайки червень ─″─ 

13 

Ревізія баків запасу води V -3м3 -1од.,  V- 11м3 -1од 

V- 12м3 -1од чищення, зварювальні роботи  при 

необхідності. 

од. 3 
болти ,гайки, кисень, електроди та ін. 

кисень, електроди та ін. 
червень ─″─ 

14 

Поточний ремонт солерозчинника Д-1000 мм, 

чищення, промивка,   вигрузка - загрузка щебеня, 

зварювальні роботи при необхідності.зварювальні 

роботи при необхідності.                

од.  1 болти, кисень, електроди та ін. червень ─″─ 

15 

Поточний ремонт запірної арматури котельні: 

засувки, вентилі муфтові та фланцеві, крани скидні 

,клапани запобіжні   

од.  91 
гума технична,набивання сальникове , 

болти,гайки, солідол. 
червень ─″─ 

16 Заміна запірної арматури котельні . од.  16 

  вентилі фланцеві Д 50 мм-5од, 

вентиль муф,Д15мм -10од,Д20мм – 

10од, ,Д32мм – 2од.                                                                               

червень ─″─ 

17 Заміна трубопроводів котельні . м.п. 110 
Труба ПП Д100мм- 40,Д63мм - 

20м.п.Д25мм- 50м.п. 
червень ─″─ 

18 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 8647 гума технічна,болти,гайки,вода 
квітень-

червень 
─″─ 

19 
Поточний рем.(ревізія) зап. арматури теплових  

мереж: засувки, вентилі муфтові  
од.  79 

гума технична, сальникова набивка, 

болти,гайки, солідол. 

червень-

вересень 
─″─ 

20 Заміна запірної арматури теплових мереж . од.  10 засувки Д -100мм- 4од, Д150мм -4 од.      вересень ─″─ 

21 Заміна теплових мереж всього, в.ч.:  м.п.      ─″─ 



  
вул.Краснолиманська 35 (ТК39) вул.Миру 20- 

ТК43) 
м.п. 160 

Труба Д108мм .-

160м.п.п.,кисень,електроди  
липень ─″─ 

  вул.Миру 4 (ТК61) - вул.Миру,8 (ТК63) м.п. 60 Труба  108мм-60м.п. червень ─″─ 

  всього труба металева   220     ─″─ 

22 Заміна  заміна вводів: всього труба РР м.п. 152      ─″─ 

  вул.Миру,8 м.п. 60 

труба поліхлорвінілова Д63мм,  

комплектуючі  фасонні 

вироби,вентиль Д 50-2шт. 

серпень ─″─ 

  вул.Миру,18 - ТК28 м.п. 72 

труба поліхлорвінілова Д63мм,  

комплектуючі  фасонні 

вироби,вентиль Д 50-2шт. 

серпень ─″─ 

  вул.Краснолиманська ,19  м.п. 20 

труба поліхлорвінілова Д63мм,  

комплектуючі  фасонні 

вироби,вентиль Д 50-2шт. 

липень ─″─ 

23 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  шт 85   вересень ─″─ 

        КОТЕЛЬНЯ N 9,вул.Пушкіна   1712   2020рік  ─″─ 

1 

Поточний рем. котлів №1,№2 , №3  КВГМ 1,6-95Сн 

з проведенням чищення трубної частини 

котлів,жарової труби ,  заміна  пальникових каменів,  

заміна котлових труб при необхідності,гідравлічне 

випробування котлів 

од. 3 

труба котлова ,камінь пальниковий, 

електроди,кисень, газ,асбошнур, 

асбокартон, вода ,електроенергія 

червень 

Начальни

к ТР№3 

Ісаєнков 

Д.С. 

2 Ревізія мережного насосу № 1FG100/200  од. 1   липень ─″─ 

3 Заміна мережного насосу  Д200/36 од. 1 насос FG100/200  липень ─″─ 

4 Поточний ремонт підживлюючого насосу №2 3К6 од. 1 підшипники №307 -2шт., .,втулки та ін. липень ─″─ 

5 Заміна підживлюючого насосу  К20/30 од. 1 насос К20/30 липень ─″─ 

6 
Поточний ремонт горілочних пристроїв із зніманням 

з місця. 
од. 3 мастило агринол ,графітне ін. липень ─″─ 

7 Поточний ремонт обладнання ГРУ  ( РДУК, од 4 гума технична, гас, сальникова липень ─″─ 



ПСК,ПЗК , фільтр газовий) набивка, болти,гайки, мастило агринол 

8 
Поточний ремонт газової запірної армат. котельні на 

ГРУ: засувки, вентилі, клапани 
од. 42 

 гума технична,сальникове набивання, 

болти,гайки,мастило агринол ,графітне 

ін. 

червень-

липень 
─″─ 

9 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од. 8 підшипники,мастило 1/13 липень ─″─ 

10 
Поточн.ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики, ел.блок "Спектрум"  
од. 33   липень ─″─ 

11 
Ревізія  Na-кат. фільтрів Д 1000 мм, чищення, 

промивка  
од 3 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

12 

Поточний ремонт солерозчинника Д-1000 мм, 

чищення, промивка,   вигрузка - загрузка щебеня, 

зварювальні роботи при необхідності.зварювальні 

роботи при необхідності.                

од.  1 болти, кисень, електроди та ін. липень ─″─ 

13 Ревізія баку запасу води V -13,5м3 , чищення од. 1   липень ─″─ 

14 
Поточний ремонт (ревізія) запірної арматури 

котельні: засувки,  вентилі муфтові та фланцеві.   
од. 62 

гума технична, сальникове 

набивання,болти,гайки, солідол та ін. 
липень ─″─ 

15 Заміна запірної арматури котельні . од.  13 

вентитль фланцев. Д32мм -

2од.,вентиль муф. Д20мм- 5од. 

,вентиль фл. Д50мм- 15од. 

липень ─″─ 

16 Заміна трубопроводів котельні . м.п. 50 труба ПП Д100мм- 20, .Д25мм- 30м.п.   ─″─ 

17 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 5287 
заглушки, вода, електроенергія,гума 

технічна 

квітень-

травень 
─″─ 

18 
Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

теплових мереж: засувки, вентилі муфтові  
од. 38 

гума технична, сальникова набивка, 

болти,гайки, солідол. 
вересень ─″─ 

19 Заміна запірної арматури теплових мереж. од. 8 засувки  Д 100мм — 8 од.  вересень ─″─ 

20  Заміна   треплових мереж:       ─″─ 

  вул.Пушкіна 2а (ТК31) вул.Пушкіна 4а ТК32 м.п. 100 Труба   Д108мм-100м.п. травень ─″─ 



  вул.Побєди ,12 м.п. 130 труба поліхлорвінілова  Д 63мм липень ─″─ 

    КОТЕЛЬНЯ N10,вул.Шахтарської слави       2020рік  ─″─ 

1 

Поточний ремонт  котлів №1 та №2 , №3 ,№4, №5    

Ніка-1,25  з проведенням чищення трубної частини 

котлів,  заміна котлових труб  при 

необхідності,гідравлічне випробування котлів 

од. 5 

котлова труба Д 51мм, 

асбокартон,асбошнур,газ,електроди, 

кисень та ін.  

липень 

Начальни

к ТР№3 

Ісаєнков 

Д.С. 

2 
Поточний ремонт підживлюючих насосів  №1  

К20/30 
од. 1 підшипники - № 305 -4 од. та ін. липень ─″─ 

3 Заміна підживлюючого насосу  К20/30 од. 1 насос К20/30 липень ─″─ 

4 
Поточний ремонт підвищувального  насосу 

 К 65-50-160   
од. 1 підшипники - № 305 -2 од. та ін. липень ─″─ 

5 
Поточний ремонт мережних насосів  Д-320/50 

(1од.),FG100/200 (1од.)  
од. 2 підшипники -№307- 4 од. та ін. липень ─″─ 

6 Заміна мережного насосу  Д320/50 од. 1 насос Pedrollo  FG 100 / 200 липень ─″─ 

7 
Поточний ремонт рециркуляціного насосу К-100-80-

160 
од. 1 підшипники -№307- 2 од.та ін. липень ─″─ 

8 
Поточний ремонт горілочних пристроїв із зніманням 

з місця. 
од. 5 мастило агринол ,графітне ін. липень ─″─ 

9 
Поточний рем. обладнання ГРУ  ( РДУК, ПСК,ПЗК , 

фільтр газовий) 
од 4 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

липень ─″─ 

10 
Поточний ремонт газової запірної арматури котельні 

на ГРУ: засувки, вентилі, клапани 
од. 13 

 гума технична,сальникове набивання, 

болти,гайки,мастило агринол ,графітне 

ін. 

липень ─″─ 

11 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од. 12 підшипники,мастило 1/13 липень ─″─ 

12 
Поточн.ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики, ел.блок "Спектрум"  
од. 41   липень ─″─ 

13 
Поточний ремонт  Na-кат. фільтрів Д 1500 мм - 2 од., 

чистка, промивка  
од 2 гума технічна,болти,гайки, липень ─″─ 

14 Ревізія солерозчинника Д-1000 мм, чистка, промивка од. 1 гума технічна ,болти.гайки липень ─″─ 

15 Ревізія  баку запасу води V - 6,75 м3 чистка од. 1   липень ─″─ 

16 Ремонт бака запаса води V -27м3 ,зварювальні од. 1 газ,електроди, кисень та ін. липень ─″─ 



роботи 

18 

Поточний ремонт (ревізія)запірної арматури 

котельні: засувки, вентилі муфтові та флан.,клапани 

запобіжні   

од. 82 
гума технична,набивання 

сальникове,болти,гайки,солідол. 
червень ─″─ 

  Заміна трубопроводів  котельні м.п. 60 

 Труба Д273 мм – 6м.п. 

Труба       РР 110мм- 10м.п 

Труба      РР  Д63мм  - 40м.п. 

Труба      РР Д20мм-     4м.п. 

червень  ─″─ 

19 Заміна запірної  арматури котельні м.п. 13 

 Засувки Д150мм – 2од, Д200мм – 2од. 

клапан зворотній  Д150мм – 

1од.,вентиль муфт, Д20мм – 10од., 

фл.Д32мм – 3од., фл.Д50мм – 3од. 

червень ─″─ 

20 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 9002 
заглушки, вода, електроенергія,гума 

технічна 

квітень-

травень 
─″─ 

21 Заміна запірної арматури теплових мереж. од. 6 засувки Д 100мм -2 од,  Д150мм-4од. серпень ─″─ 

20 
Поточний ремонт (ревізія) запірної арматури 

теплових мереж: засувки, вентилі  
од. 58 

гума технічна, сальникова набивка, 

болти,гайки, солідол. 
вересень ─″─ 

21 Заміна теплових мереж:  м.п.   390 труби,кисень,електроди    ─″─ 

  котельня - вул.Шахтарської слави ,5 -ТК3 м.п. 150 труба Д 219 мм-150м.п. липень ─″─ 

  
вул.Шахтарська,8 (ТК32) –

вул.Шахтарська,10(ТК48) 
м.п. 84 труба Д159мм  липень ─″─ 

  
вул.Маяковського ,22 (ТК68)- 

вул.Маяковского,24(ТК69) 
м.п. 92 труба Д159мм – 92м.п. липень ─″─ 

  РПЛ 80,3корпус м.п. 100 
труба поліхлорвінілова Д63мм,  

комплектуючі  фасонні вироби 
серпень ─″─ 

22 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од. 74   серпень ─″─ 

    КОТЕЛЬНЯ N 12,вул.Краснолиманська       2020рік  ─″─ 

1 

Поточний ремонт  котлів №1,№2,№3,№4,№5 КВГМ 

1,6-95Сн з проведенням чищення трубної частини 

котлів, жарової труби.  

од. 5 

котлова труба Д 51мм, 

асбокартон,асбошнур,газ, електроди, 

кисень та ін. 

серпень 

Начальни

к ТР№3 

Ісаєнков 

Д.С. 

2 
Поточний ремонт підживлючого насосу  №1 - 

К20/30 
од. 1 

підшипники - № 305 -2шт., втулки та 

ін. 
серпень ─″─ 

3 Заміна насоса   підживлюючого насосу №2 К20/30 од. 1 насос  К20/30 серпень ─″─ 



4 
Поточний  ремонт підвищуючого насосу 6К8, з 

заміною підшипників 
од. 1 

підшипники - № 305 - 2 од., втулки та 

ін. 
серпень ─″─ 

5 
Поточний ремонт мережних насосів  Д-320/50   

(1од.),FG100/200 (1од.)  
од. 2 підшипники -№307- 2од., втулки та ін. серпень ─″─ 

6 Заміна мережного насосу Д-320/50   (1од.) од. 1 насос Pedrollo  FG 100 / 200 серпень ─″─ 

7 
Поточний ремонт рециркуляціного насосу 

 К-100-80-160, 
од. 1 підшипники -№307- 2шт,втулки та ін. серпень ─″─ 

8 
Поточний ремонт горілочних пристроїв із зніманням 

з місця. 
од. 5 мастило агринол ,графітне ін. серпень ─″─ 

9 
Поточний рем. обладнання ГРУ  ( РДУК, ПСК,ПЗК 

,ПКН, фільтр газовий) 
од. 4 

гума технична, набивання сальникове, 

болти, гайки, мастило "агринол". 
серпень ─″─ 

10 
Поточн.рем.газової запірної арматури котельні на 

ГРУ: засувки, вентилі 
од. 39 

гума технична, набивання сальникове, 

болти, гайки, мастило "агринол". 
серпень ─″─ 

11 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 12 підшипники,мастило 1/13 серпень ─″─ 

12 
Поточн. рем. КВПі А котельні: манометри,датчики, 

ел.блок "Спектрум" 
од 38   липень ─″─ 

       

13 
Ревізія Na-кат. фільтрів Д 1500 мм - 1од., Д1000-1од 

Д 1000мм - 1од 
од. 2 сульфовугілля (катіоніт),колпачки серпень 

─″─ 

 

14 Заміна  Na-кат. фільтра Д 1000мм - 1од од. 1 фільтр Д 1000мм   ─″─ 

15 
Ревізія  солерозчинника Д-1500 мм, чистка, 

промивка 
од. 1 електроди, кисень та ін. серпень ─″─ 

16 Ревізія   баку запасу води V - 25м3  чистка  од. 1   серпень ─″─ 

17 
Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

котельні: засувки, вентилі   
од. 78 

гума технична,, сальникове 

набивання,болти,гайки, солідол та ін. 
серпень ─″─ 



18 Заміна запірної арматури котельні од. 19 

засувки Д100мм — 2од,Д150мм – 

2од.клапан зворотній Д150мм- 1од.  

вентиль фл. 32 -4од.Д 50 - 15од, вент 

муф. Д20мм- 10од. 

серпень ─″─ 

19 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 8242 
заглушки, вода, електроенергія,гума 

технічна 
квітень ─″─ 

20 
Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

теплових мереж: засувки, вентилі  
од. 46 

гума технична, сальникове набивання, 

болти,гайки, солідол. 
вересень ─″─ 

21 Заміна запірної арматури теплових мереж. од. 2 
засувки Д200мм — 2од,,Д150мм -

2од.,Д100мм – 2од. 
вересень ─″─ 

22 Заміна теплових мереж: м.п. 230 труби,кисень,електроди    ─″─ 

  вул.Запоріжська,6 (ТК26-ТК27) м.п. 70 Труба   Д159мм-70м.п.   ─″─ 

  вул.Пушкіна 18 м.п. 40 труба ПП  Д 63мм червень ─″─ 

  вул.Пушкіна,22 ТК14 -ТК15 м.п. 120 труба Д219мм   ─″─ 

23 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од. 60   квітень ─″─ 

        КОТЕЛЬНЯ  № 20 вул.Запоріжська        2020рік  

Начальни

к ТР№3 

Ісаєнков 

Д.С. 

1 
Ревізія котлів СА-150 з проведенням чищення 

поверхні котла 
од. 2   травень  

2 
Ревізія насосів :мережного , 

рециркуляції,підвищувального: 
од. 4 солідол,мастило та ін. травень ─″─ 

3 UPS 32 -30F -2шт,UPS4-180F-1шт,  CН2-50-1шт.       травень ─″─ 

4 
Поточний ремонт горілочних пристроїв із зніманням 

з місця. 
од. 2 мастило агринол ,графітне ін. травень ─″─ 

5 
Поточний рем. обладнання ГРУ  ( РДУК, ПСК,ПЗК , 

фільтр газовий) 
од. 4 

гума технична, набивання сальникове, 

мастило "агринол". 
травень ─″─ 

6 
Поточн.рем.газової запірної арматури котельні на 

ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани. 
од. 18 

гума технична, набивання сальникове, 

мастило "агринол". 
травень ─″─ 

7 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 6 підшипники,мастило 1/13 травень ─″─ 



8 Поточн. рем. КВПі А котельні: манометри,датчики од 42   травень ─″─ 

9 
Ревізія  баків: запасу води ХВО,расширителя 

(чищення) 
од. 2   травень ─″─ 

10 Ревізія установки ХВО (чищення) од. 1   травень ─″─ 

11 Заміна трубопроводів котельні од 10   травень ─″─ 

12 Ревізія  запірної арматури котельні: засувки, вентилі од. 28 
гума технична, сальникове 

набивання,болти,гайки, солідол  
травень ─″─ 

13 Заміна запірної арматури  котельы од. 5 вентиль Д20мм- 5 од. травень  ─″─ 

14 
Ревізія запірної арматура теплових мереж: засувки, 

вентилі муфт.та фл. 
од. 4 

гума технична, сальникове 

набивання,болти,гайки, солідол  
травень ─″─ 

15 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од. 4 цегла, цемент, пісок травень ─″─ 

  
По КП"Покровськтепломережа" на виконання 

підготовчих та ремонтних робіт (ППР) у 2020 році 

заплановано використання коштів :                                    

тис.грн. 4500,00   
квітень-

вересень 
  

  кошти підприємства тис.грн. 4500,00       

№ 

п/п 
Найменування заходів Од. вим Кільк. Основні матеріали 

Термін 

виконання 

Відповіда

льний 

1 2 3 4 5 6 7 

     КОТЕЛЬНЯ N 1,м-н "Лазурний”      2020рік 
Начальни

к  

1 Поточний ремонт котлів  ПТВМ -30 од 2 
асбокартон,глина вогнестійка,порошок 

шамот 

червень-

липень 
ТР№1 

2 Поточний ремонт горілочних пристроїв  од 12 пароніт, гума  технічна , мастило 1/13 липень 
Чепурко 

А.С. 

3 
Поточний ремонт обладнання ГРУ ( РДУК, 

ПСК,ПКН -200, фільтр газовий) 
од 5 

гума технич.,сальник.набивання 

,болти,гайки, солідол  
квітень ─″─ 

4 
Поточний ремонт газової запірної арматури котельні 

на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани. 
од 145 

гума технична, гас,  набивання 

сальникове,болти, гайки, мастило "  

1/13".  

червень-

липень ─″─ 

─″─ 

5 Поточний ремонт електродвигунів котельні од. 29 підшипники,мастило 1/13 
квітень-

липень 

6 
поточний ремонт КВП і А котельні: манометри, 

датчики, ел.блок "Контур"  
од. 218    ─″─ 



 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                                      А. Жук 

 

7 Поточний ремонт  димососів ДН-15 од 4 болти,гайки асбошнур,асбокартон червень ─″─ 

8 Поточний  ремонт вентиляторів ВДН-11,2 од 4 болти,гайки асбошнур,асбокартон червень ─″─ 

9 Поточний ремонт Nа-кат.фільтрів Д-2000мм од 4 гума технічна ,  болти,гайки, липень ─″─ 

10 Поточний ремонт водопідігрівачів Д 219мм од 4 пароніт,болти,гайки червень ─″─ 

11 Поточний ремонт водопідігрівачів Д 100мм од 4 пароніт,болти,гайки червень ─″─ 

12 Поточний ремонт ДПУ  ДСВ-50 од 1 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

14 
Поточний ремонт мережних насосів 200Д-90 

№1,№2,№3  
од 3 підш.312 - 6 шт., червень ─″─ 

15 
Поточний ремонт насоса підвищувального №2,№3 

К90/55 
од 2 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

16 Поточний ремонт насоса робочої води   СВТ600 од 1 підш.№307-2шт,втулка липень ─″─ 

17 

 
Заміна насосу  робочої води  К80-50-200 од 1 Насос  СВТ   600(PENTAX) липень -«- 

18 
Поточний ремонт насоса підживлюючого №1  FG 50 

/ 250,  №3 К80-50-200 
од 2 підш.№307-2шт.,втулка червень ─″─ 

19 Заміна насосу підживлюючого №2 СМ32-160А од 1 насос Pedrollo  FG 50 / 200 червень ─″─ 

20 Поточний ремонт баків (робочої води) од 2 гума технічна,болти,гайки серпень ─″─ 

21 Поточний ремонт насоса силікату ЦВ-5/105 од 1 гума технічна,болти,гайки квітень ─″─ 

22 Поточний ремонт насосу рециркуляції   НКУ-250  од 1 гума технічна,болти,гайки червень ─″─ 

23 Заміна насосу рециркуляції  НКУ-250  од 1 насос НКУ-250 липень ─″─ 

24 Поточний ремонт дренажних насосів №2 ВК-1/16 од 1 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

25 Поточний ремонт дренажних насосів №1 ВКС-5/24 од 1 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

26 
Поточний ремонт  насосів взрихлення К80-65-

160,К45/30 
од 2 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 



Додаток 5 

до рішення виконкому міської ради 

____________№ _____ 

 

 

Заходи з підготовки об’єктів до роботи 

в осінньо-зимовий період 2020-2021  років по КП «Покровськводоканал» 

 

              Зміст заходів Од. 

вим. 

Обсяг Термін 

виконання 

Відповідальні 

особи 

Водопровідні мережі м. Покровськ 

Хлорування трубопроводів по 

водоводам: 
“Північний”,  
“Західний”, 
м. Родинське 

 

 
км 

 

 
8,8 

26,1 
6,0 

 

 
квітень - травень 

 

 

 
Степченко О.О. – 
головний інженер 

Чистка резервуарів од. - квітень - травень 

Усунення окремих витоків з 

постановкою ремонтних 

муфт, хомутів або 

зварювання 

 

од. 

 

- 

 

квітень-вересень 

Начальники дільниць 

– 

Перепелиця Ю.Е. 

Лакатош. О.О. 

Лисичкін Ю.В. 

Заміна зношених ділянок              м 2630 липень - червень Перепелиця Ю.Е. 

Лакатош. О.О. 

 

Заміна вводів : м  180 квітень - червень Перепелиця Ю.Е. 

Лакатош. О.О. 

 

Разом:  2810   

Заміна ПГ  од. 6 квітень-вересень  

 

Начальники дільниць 

- 

Перепелиця Ю.Е. 

Лакатош О.О. 

Ремонт ПГ од. 8 квітень-вересень 

Ремонт ВРК од. 10 квітень-вересень 

Заміна   засувок  од. 5 квітень-вересень 

Ревізія засувок од. 8 квітень-вересень 

Ремонт водопровідних 

колодязів 

од. 10 липень-серпень 

Заміна люків  од. 30 квітень-вересень 

Ремонт насосів  од. 5 квітень-вересень Гончаров Г.В. - 

начальник служби 

ремонту та 

обслуговування 

енергетичного 

обладнання 

Побілити, пофарбувати 

ПНС 

 

од. 6 липень-серпень Гончарова Г.П.- 

начальник насосних 

станцій 



 

 

 

 

Водопровідні мережі м. Родинське 

Заміна зношених ділянок              
 

м 450 
 

 

 

липень-серпень 

 

 

 

Начальник дільниці - 

Лисичкін Ю.В. 

 

 Заміна вводів : 
 

 м 27 липень-серпень 

Разом: м 477   

Заміна ПГ  од. 2 квітень-вересень  

 

Начальник дільниці - 

Лисичкін Ю.В. 

 

 

Ремонт ПГ од. 4 квітень-вересень 

Заміна   засувок  од. 2 квітень-вересень 

Ремонт водопровідних 

колодязів 

од. 6 липень-серпень 

Заміна люків  од. 10 квітень-вересень 

Побілити, пофарбувати 

ПНС 

од. 1 липень-серпень Гончарова Г.П.- 

начальник насосних 

станцій 

Лисичкін Ю.В.-

нач.дільниці 

Каналізаційні мережі м. Покровськ 

Заміна зношених ділянок 

каналізаційних мереж: 

   м 

 

   96  березень-

серпень 

 

 

Начальник дільниці - 

Головльова Н.Д.  

 

 

 

 

 

Начальник дільниці - 

Головльова Н.Д. 

Гідропромивка каналізаційних 

мереж 
км 2,0 квітень-вересень 

Усунення окремих витоків од. 8 квітень-вересень 

Ремонт колодязів од. 5 квітень-вересень 

Очищення колодязів від 

бруду 

од. 30 квітень-вересень 

Заміна люків од. 50 квітень-вересень 

Ремонт насосів  од. 10 квітень-вересень Гончаров Г.В. -

начальник. СРТО 

Каналізаційні мережі м. Родинське 

Заміна зношених ділянок 

каналізаційних мереж: 

м 145 березень - 

квітень 

 

Начальник дільниці - 

Лисичкін Ю.В. 

 

 

 

 

 

Чистка каналізаційних 

колодязів 

од. 10 квітень-вересень 

Ремонт колодязів од. 5 квітень-вересень 

Заміна люків од. 10 квітень-вересень 

Побілити, пофарбувати 

КНС 

од. 1 липень-серпень Гончарова Г.П.- 

нач.нас/ст. 

Лисичкін Ю.В.- 

начальник дільниці  

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 



Додаток 6 

до рішення виконкому міської ради 

____________№ _____ 

 

 

ЗАХОДИ 

з підготовки об’єктів до опалювального періоду  

по відділу освіти Покровської міської ради Донецької області  у 2020-2021  р.р. 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

Заклад Ревізія запірної 

арматури 

Заміна труб 

опалення 

Гідропневмат 

.промивка 

Опресовка 

Кількі

сть,шт 

Термін 

викон. 

Кільк

ість,м 

Термін 

викон. 

Кількіс

ть,шт. 

Термін 

викон. до 

Термін Тиск, 

атм 

БПГ     2 17.08      -   -   1  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 2     2 17.08      -   -   1  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 3     2 17.08      -   -   2  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 4     2 17.08   120 20.08   2  17.08 17.08 6,0 

НВК № 2     2 17.08      -   -   1  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 6     3 17.08   150 27.08   3  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 8     4 17.08   -   -   2  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 9     2 17.08   -   -   1  17.08 17.08 6,0 

НВК № 1    10 17.08   -   -   2  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 12     5 17.08   -   -   1  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 14     2 20.08   -   -   1  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 15     5 20.08   -   -   1  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 33     2 20.08   -   -   1  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 35     2 20.08 80 31.08   2     17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 36 2 20.08 - -   1  17.08 17.08 6,0 

Ліцей 2 20.08 - -   1  17.08 17.08 6,0 

ЗДО № 2 2 20.08 - -    1  20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 3 2 20.08 - -    1  20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 4 2 20.08 - -    1  20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 5 2 26.08 - -    3  20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 6 2 26.08 - -   1 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 7 2 26.08 - -   1 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 8 2 26.08 - -   1 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 10 2 26.08 - -   1 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 11 2 26.08 - -   1 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 12 2 26.08 - -   2 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 13 2 26.08 - -   2 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 14 2 26.08 - -   2 27.08 27.08 6,0 

ЗДО № 15 2 31.08 - -   3 27.08 27.08 6,0 

ЗДО № 16 2 31.08 90 31.08   2 27.08 27.08 6,0 

ЗДО № 42 2 31.08 - -   1 27.08 27.08 6,0 

ЗДО № 43 2 31.08 - -   1 27.08 27.08 6,0 

ЗДО № :63 2 31.08 - -   1 27.08 27.08 6,0 

СЮТ 2 31.08 - -   1 27.08 27.08 6,0 

ЦТД 2 31.08 - -   2 27.08 27.08 6,0 

Відділ освіти 2 31.08 - -   1 27.08 27.08 6,0 



Додаток 7 

до рішення виконкому міської ради 

____________№ _____ 

 

 
ЗАХОДИ 

по підготовці  КНП «Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування» 

Покровської міської ради Донецької області 
до  опалювального періоду 2020-2021 р.р. 

 

№ 

п/п 

Найменування заходу Кількість Строк 

проведення 

Відповідальний за 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Проведення ревізії 

теплових засувок на 

подачі та обратці в усіх 

будовах закладу 

6 будов II квартал 

2020 

(квітень-

травень) 

Заступник головного 

лікаря з технічних 

питань 

2.  Проведення промивок та 

випробування під тиском 

внутрішньо-будинкових 

систем теплопостачання 

6 будов травень-

червень 

2020 

Заступник головного 

лікаря з технічних 

питань 

3 Утеплення труб опалення 

на горищах 

4 будови III квартал 

2020 

Заступник головного 

лікаря з технічних 

питань 

4 Ревізія та ремонт скидних 

повітряних кранів системи 

опалення на горищах 

корпусів 

18 од. II-III 

квартал 

2020 

Заступник головного 

лікаря з технічних 

питань 

5 Ремонт та чистка 

каналізаційних колодязів 

лікарняного містечка 

34 од. II-III 

квартал 

2020 

Заступник головного 

лікаря з технічних 

питань 

6 Провести перевірку 

пристроїв релейного 

захисту та автоматики 

6 будов III квартал 

2020 

Заступник головного 

лікаря з технічних 

питань 

7 Фарбування труб 

теплопостачання 

теплопункту акушерсько-

гінекологічного корпусу 

1б. ІІІ квартал 

2020р. 

Заступник головного 

лікаря з технічних 

питань 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8 

до рішення виконкому міської ради 

____________№ _____ 

 

ЗАХОДИ  

щодо підготовки об’єктів      

КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області                       

до осінньо-зимового періоду 

2020-2021  р.р. 

 

№ 

п/п 
Заходи 

     

Найменув

ання     

об`єктів 

Сроки 

виконання 
Виконавці 

1.          Персоналу підприємства, який 

обслуговує теплові установки та мережі 

системи опалення провести навчання, 

підготовку та перевірку знань Правил 

технічної експлуатації теплових установок 

і мереж і виробничих інструкцій. При 

перевірки  знань треба залучати 

представників Покровського відділення 

інспекції Держенергонагляду у Донецької 

області. 

 Згідно 

документаці

їПТЕ ТУ і М 

із змінами 

від 

12.01.2010 

пункт: 

5.3.16. 

Бедряк И.К. 

Дьяченко С.В.      

 

2. 

 Здійснити  перевірку техничного стану 

теплових пунктів,насосних агрегатів, 

водопідігрівачів, вузлів обліку теплової 

єнергії, контрольновимірювальних  

пристроїв та автоматики. Розробити та 

затвердити графіки планово-

попереджувальних ремонтів внутрішніх  

мереж  та обладнання на 2020-2021рр. 

опалювальний період, графік обходу 

внутрішних систем опалення будівель КП 

«ЦПМСД» Покровської міської ради 

Донецької області.  

 15.04.2020р. Дьяченко   С.В. 

 

3. 

Для  готовності теплового господарства   

наказом керівника КП 

«ЦПМСД»Покровської міської ради 

Донецької області створити комісію, в 

состав якої входять представники 

теплоснабжаючої организації та 

представника Покровського відділення 

інспекції Держенергонагляду у Донецької 

області. 

 17.04.2020р. Дьяченко С.В. 

4. 

Провести   атестацію робочого персоналу, 

які обслуговують енергетичні об’єкти КП 

«ЦПМСД» Покровської міської ради 

 01.08.2020р. Ваховська Л.В. 



Донецької області. 

5. 

Забезпечити схемами енергопостачання та 

довести до  нормального режиму роботи,  

згідно проектних рішень. 

Амб. № 

1,3,2,4,6,5 

ДМК,10 

 

До 

16.09.2020р 

Дьяченко С.В. 

 

 

6. 

     

 Виконати теплову ізоляцію металевих 

теплопроводів  вузла керування водяної 

теплової мережі обстеженої ДМК, 

мб.№1,5,3 Вузол керування розташовано в 

неопалюваному приміщенні. 

 

 

Амб. № 

1,5,ДМК,

3 

 

 

 

ПТЕ ТУ і М 

із змінами 

від 

12.01.2010 

пункт: 

7.7.11. 

 

 

 

Дьяченко С.В. 

7. 

     Нанести позначку максимально 

допустимого тиску на манометрах, 

встановлених  на  теплопроводах вузла  

керування водяної теплової мережі  

ДМК,амб.№ 1,5,3. 

Амб. № 

1,5ДМК,3 

 

ПТЕ ТУ і М 

із змінами 

від 

12.01.2010 

пункт: 

7.2.18. 

Дьяченко С.В. 

 

  8. 

Забезпечити повіреними манометрами  

вузол керування водяною тепловою 

мережею   обстеженої  будівлі амбулаторії 

№5, ДМК,амб.№ 1,3. 

Амб. № 

1,5ДМК,3 

 

ПТЕ ТУ і М 

із змінами 

від 

12.01.2010 

пункт: 

7.2.19. 

Дьяченко С.В. 

 

 

9. 

Нанести показники напрямку руху 

середовища  на  теплопроводах вузла  

керування водяної теплової мережі 

амбулаторії № 1,5,ДМК,3. 

Амб. № 

1,5ДМК,3 

 

ПТЕ ТУ і М 

із змінами 

від 

12.01.2010 

пункт: 

7.1.16. 

Дьяченко С.В. 

10. 

Нанести показники оберту маховиків 

запірної арматури на відкриття та закриття 

на вузлі керування водяної теплової мережі  

ДМК.,амб.1,5,3 

Амб. № 

1,5ДМК,3 

 

ПТЕ ТУ і М 

із змінами 

від 

12.01.2010 

пункт: 

7.1.16. 

Дьяченко С.В. 

11. 

Оновити утеплення вхідних дверей, вікон, 

інженерних об’ єктів будівель КП 

«ЦПМСД» Покровської міської ради 

Донецької області 

Амб. 

№10, 

5,6,3,2,1 

До 

16.09.2020г.. 

Дьяченко С.В. 

12. 

Провести  протиаварійні тренінги   з 

відповідальним технічним персоналом. 

 Амб. № 

5,6,3,2,1, 

3ДМК 

До 

16.09.2020р.. 

Дьяченко С.В. 

 

13. 

Провести госповірку теплових лічильників 

згідноно паспортній     документації, 

госповірку манометрів та термометрів. 

 Амб.  №  

5,1,ДМК, 

3 

 

До 

16.09.2020р.. 

Ваховська Л.В. 

 

14. 

Встановити манометри, термометри на всіх 

діючих елеваторних вузлах об єктів КП 

«ЦПМСД»  Покровської міської ради 

Донецької області. 

Амб.  №  

5,1,ДМК,

3 

 

До 

15.09.2020р.  

Дьяченко С.В. 



 

15. 

Провести ревізію запорної  

арматури,чистку грязевиків,радіаторів 

внутрішньої опалювальної системи згідно 

графіків ППР. 

Амб.  №  

2,3,5,1, 

ДМК 

 

До 

02.09.2020 р 

Дьяченко С.В. 

 

 

16. 

Скомпонувати необхідні запаси 

матеріально- техничних ресурсів для 

ліквідації аварійних сітуаціях на 

внутрішніх тепломережних сетях КП 

«ЦПМСД» Покровської міської ради 

Донецької області., розробити план 

локалізацій, та ліквідації аварійних 

ситуацій та аварій по обєктам. 

Амб.  №  

2,3,4,5,1, 

ДМК,6,10 

 

До 

02.09.2020 р 

Дьяченко С.В. 

 

17. 

Після закінчення опалювального сезону 

2019-2020рр.  провести гідропневматичне 

промивання  внутрішньої системи 

опалення із застосуванням  здавленого 

повітря. Висновки оформити належними  

актами. 

Амб. № 

3,2,1,4,5,6 

ДМК,10, 

До 

19.09.2020р  

Дьяченко С.В. 

 

 

18. 

Після виконання ремонтно-

профілактичних робіт  та 

гідропневматичної промивки внутрішньої 

системи теплоспоживача,  заповнить 

хімічно очищеною водою з тиском  

статистичного не менш як на 0,5кгс/см2 

Амб. № 

3,2,1,4,5,6 

ДМК,10 

19.09.2020р Дьяченко С.В. 

 

19. 

Перед початком опалювального сезону  

2020-2021рр   провести  гідравлічні  

випробування внутрішньої системи 

опалення на цільність та Висновки іспитів 

оформить відповідними актами. 

Амб. № 

3,2,1,4,5,6 

ДМК,10 

19.09.2020р Дьяченко С.В. 

 

 

20. 

До 1 вересня 2020року закінчити всі 

роботи по підготовки КП «ЦПМСД» к 

роботі в осінньо-зимовий період, до 15 

вересня 2020г. розробити,оформити акти 

готовності теплових об’єктів споживачів 

до роботи в опалювальний період 2020-

2021рр з протоколами та актами промивки, 

опресовки які  оформлені та підписані в 

установленому порядку та надати в 

Державної інспекції, та  КП 

«Покровськтепломережа».   

Амб. № 

3,2,1,4,5,6 

ДМК,10 

До 

15.09.2020р 

 

Дьяченко С.В. 

 

 

21. 

Обновити надписи потоків теплоносія 

внутрішньої мережі опалення. Обновити 

надписи вказівника руху маховиків 

запорної арматури на відкриття та 

зачинення на теплових мережах та мережах 

Амб. № 

1,5,3 

ДМК 

До 

15.09.2020р 

 

Дьяченко С.В. 



водопостачання.  

 

 

22. 

Укомплектовати робочі місця виробничого 

персоналу оперативною та технічною 

документацією. 

Амб. № 

3,2,1,4,5,6 

ДМК,10 

До 

15.09.2020р  

 

Дьяченко С.В. 

 

 

23. 

    Організовувати та проводити  

профілактичні огляди та планово-

попереджувальні ремонти 

електрообладнання і електромережі, 

тепломережі, а також своєчасно усувати  

порушення, які  можуть привести до 

пожежі, з записами у відповідному 

журналі. 

Амб. № 

3,2,1,4,5,6 

ДМК,10 

Постійно Дьяченко С.В. 

24 Кожного місяця проводити перевірку 

структурних підрозділів та об`єктів КП 

«ЦПМСД» Покровської міської ради 

Донецької області.   по пожароопасним 

відношенням. 

Амб. № 

3,2,1,4,5,6 

ДМК,10 

Постійно Дьяченко С.В. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 9 

до рішення виконкому міської ради 

____________№ _____ 

 

Заходи 

по підготовці КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради  

Донецької області до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. 

 

1. Організаційні заходи 

№ 

з/п 

Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 Проаналізувати недоліки, що мали місце в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 рр. 

Розробити заходи щодо забезпечення надійної 

роботи всіх підрозділів лікарні в наступний 

осінньо-зимовий період 2020-2021рр. та 

забезпечити належну їх реалізацію. 

Березень 2020 

року 

Головний лікар 

 

Завідувач 

господарством 

2 Забезпечити виконання протипожежних заходів 

при підготовці КНП «Покровська  міська 

лікарня»  до експлуатації в осінньо-зимовий 

період 2020-2021рр. 

Постійно Головний лікар 

Завідувач 

господарством 

3 Створити необхідні запаси палива. Забезпечити 

належне збереження, облік та раціональне 

використання палива в осінньо-зимовий період 

2020-2021рр. 

вересень 2020 р Завідувач 

господарством 

4 Провести перевірку роботи засобів обліку 

електричної та теплової енергії в умовах 

низьких температур. 

Забезпечити виконання ремонту та утеплення 

службово-технічних і комунально-побутових 

приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 

(підготовка систем опалення, теплотраси, 

ремонт і утеплення дверей, вікон, воріт, 

покрівлі та ін.). 

2-3 квартал 

 2020 р 

Інженер з 

охорони праці 

 

 

Завідувач 

господарством 

5 Переглянути місцеві інструкції з техніки 

безпеки праці при виконанні снігоприбиральних 

та інших робіт в осінньо-зимовий період і 

забезпечити їх вивчення і виконання. 

Укомплектувати робочі місця виробничого 

персоналу оперативною та технічною 

документацією. 

1 декада 

жовтня 2020 

року 

 

 

 

   

Інженер з 

охорони праці 

6 Забезпечити належне функціонування лікарні 

на випадок надзвичайних умов. Забезпечити 

безперебійне постачання електроенергії в КНП 

«Покровська міська лікарня». 

Провести протиаварійне тренування з 

відповідним технічним персоналом. 

Провести в належному рівні навчання 

персоналу, що обслуговує енергетичні об'єкти. 

постійно 

 

 

 

 

 

1 декада 

жовтня 2020 

року 

Завідувач 

господарством, 

Інженер з 

охорони праці 

 

 

Інженер з 

охорони праці 



 

2.Технічні заходи 

№ 

з/п 

Найменування 

заходів 

Обсяг робіт Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Ремонт і 

профілактика 

мережі опалення. 

Ревізія заслінок на елеваторних 
вузлах - 16 шт.  

Встановлення та заміна кранів  
Д 3\4-40 шт ,Д 1\2-20 шт. 

заміна труб Д 80 мм та Д 50 

мм -100 м в цілому. 

2-3 квартал 

2020р. 

Завідувач      

господарством 

2 Промивка 

внутрішньої 

мережі опалення, 

опресовування 

системи. 

 

1000 м/п 

 

3 квартал  

2020 р. 

Завідувач 

господарством 

3 Ремонт 

водопровідної 

мережі. 

- Заміна заслінки  

Д -100 -2 шт заміна  

аварійних труб Д -  
80,50мм-20м 

 

до 01.10.20. 

Завідувач 

господарством 

4 Ремонт 

каналізаційної 

мережі. 

- Заміна аварійних труб  

Д- 100, 50мм- 1 ОО м 

 

до 01.10.20. 

Завідувач 

господарством 

5 Поточний ремонт 

м’якої крівлі 

лікарні. 

- м’яка крівля терапевтичного 

відділення, стерилізаційної, 

приймального відділення -  

610м2 

 

до 01.10.20 

 

Завідувач 

господарством 

6 Провести 

ремонтні роботи 

фундаменту 

будівель та 

споруд. 

50 м2  

до 01.09.20. 

Завідувач  

господарством 

7 Провести 

ремонтні роботи 

ганку, приямок  

будівель та 

споруд. 

40 м2  

до 01.10.20. 

Завідувач 

господарством 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 



Додаток 10 

до рішення виконкому міської ради 

____________№ _____ 

 

 

Заходи 

по підготовці КНП «Родинська міська лікарня» 

до роботи в зимових умовах 2020-2021 р.р. 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 2 3 4 

1. 

Ревізія теплоізоляційних покриттів 

труб опалювання на горищах і в 

підвалах всіх будівель. 

 

червень 

2020р. 

завгосп,  

сестри-господарки 

2. 

Провести гідравлічні іспити 

системи опалювання всередині  

будівель. 

 

липень-

серпень 

 2020р. 

завгосп 

3. 

Провести підготовку лікарняного 

містечка до весняно-літнього 

періоду 2020р. 

 

II квартал 

2020р. 
завгосп. 

4. 
Кожний другий четвер місяця – 

чистий: прибирання своїх територій 
щомісячно 

завгосп,  

зав. відділенням і 

керівники 

структурних 

підрозділів 

5. 

Побілка вікон, бордюрів усіх 

будівель лікарняного містечка. 

 

II квартал 

2020р. 

завгосп,  

сестри-господарки 

6. 

Прополка трави навколо 

фундаменту будівель та покіс трави 

по усьому лікарняному містечку.  

 

II - III 

квартал 

2020р. 

завгосп 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №11 

до рішення виконкому міської ради 

____________№ _____ 

 

Заходи 

з  підготовки  КП «Покровська  міська  стоматологічна  поліклініка» 

Покровської  міської  ради  Донецької  області   до  роботи 

в  осінньо- зимовий    період  2020-2021 років 

 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

1 Поточний ремонт покрівлі Квітень-жовтень Кубкін А.О. 

2 Поточний ремонт системи опалення каб. 

№15, №19, №20, №21 

Травень-серпень Кубкін А.О. 

3 Поточний ремонт системи каналізації 

каб. №9, №15, №16, №17, санвузол 

квітень Кубкін А.О. 

4 Поточний ремонт системи 

водопостачання санвузла,  каб №15, 

№22, №23, №28 

Травень-червень Кубкін А.О. 

5 Поточний ремонт освітлювальної 

електропроводки (Акт від 27.12.2019р 

№115 ДПРЗ-9 ГУ ДСНС 

квітень Кубкін А.О. 

6 Здійснення лабораторного виміру опору 

ізоляції силової та освітлювальної 

електропроводки; вимір опору контурів 

заземлення та перехідного опору 

квітень Кубкін А.О., 

ФОП 

Корнієнко С.О. 

7 Промивка та опресування системи 

опалення 

Серпень - 

вересень 

Кубкін А.О. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація 

про підсумки роботи житлово-комунального господарства  

в опалювальний період 2019-2020 рр. та заходах з підготовки  

до нового опалювального періоду 2020-2021 років 

 

Рішення про початок опалювального сезону 2019-2020 років затверджено виконкомом 

Покровської міської ради від 09.10.2019 № 389 «Про початок опалювального періоду 2019-

2020 років». Опалювальний сезон 2019-2020 рр. було розпочато 28.10.2019р., коли 

температурні показники зовнішнього повітря відповідали ДСТУ-Н Б В.1.1.-27: 2010 

«Будівельна кліматологія». Виключенням стало: 

- початок опалювального періоду з 16.10.2019р. окремо розташованими котельнями, 

які опалюють лише соціальну сферу міста Покровська  

- початок опалювального періоду з 01.11.2019р. для 4-ох будинків, які опалюються 

котельнею виробничого структурного підрозділу «Донбаський центр механізації колійних 

робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця». Завдяки 

домовленості з керівництвом АТ «Укрзалізниця» та укладеному договору між                            

КП «Покровськтепломережа» та ВСП «ДонЦМКР» опалювальний період у житлових 

будинках по вул.Авангардна, 2А, 2Б, 2В та вул.Добропільська, 48 було розпочато своєчасно. 

Але заборгованість мешканців за поточний опалювальний період склала 312,0 тис.грн, що 

складає 45% від загальної суми нарахувань, а загальна сума заборгованості за попередні 

роки складає 388,0 тис.грн.  

Розпочали опалювальний період 24 котельні, в тому числі:  

- 19 котелень КП «Покровськтепломережа» загальною протяжністю теплових мереж 

123,2 км. 

- 5 відомчих котелень, в тому числі 1 котельня структурного підрозділу «Покровське 

локомотивне депо» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», 2 котельні 

виробничого структурного підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр 

будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»  АТ «Укрзалізниця»,                        

1 котельня виробничого структурного підрозділу «Донбаський центр механізації колійних 

робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця»,                        

1 котельня ПрАТ «ШУ «Покровське».  

Всі підприємства теплопостачання надавали послугу з централізованого опалення в 

штатному режимі. 

Житловий фонд м.Покровська  у кількості 310 будинків та міста Родинське у кількості 

192 будинки, а також об’єкти соціальної сфери: 15 лікарень, 16 шкіл, 18 дитячих дошкільних 

закладів (у тому числі 1 ДНЗ ПрАТ «ШУ «Покровське») та  3 позашкільних заклади 

отримали теплоносій своєчасно.  

КП «Покровськводоканал», яке налічує 314,3 км мереж водопостачання, 142,7 км 

мереж водовідведення, 18 од. водопровідних насосних станцій, 8 од. каналізаційних 

насосних станцій протягом опалювального періоду працювали в штатному режимі без 

значних аварій. 

Станом на 01.04.2020 рік заборгованість за надані житлово-комунальні послуги по 

м.Покровську та м.Родинське складає 110666,0 тис.грн., а саме: по                                                   

КП «Покровськтепломережа»  - 85950,7 тис.грн., по КП «Покровськводоканал» -                     

17400,0 тис.грн., по управителям житлового фонду м.Покровська – 7315,3 тис.грн. та 

управителям житлового фонду м.Родинське 1016,0 тис.грн. 

У зимовий період 2019-2020 років під час снігових заметів підприємствами міста 

вживались відповідні заходи. Для прибирання доріг та вулиць міста від снігу було залучено 

20 одиниць комунальної техніки, витрачено 1 343 тонни посипкового матеріалу на посипку 

доріг та тротуарів міста.  



Рішення виконкому міської ради від 09.10.2019 № 388 «Про готовність підприємств 

житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 років» зняти з контролю, як виконане.  

Проект рішення «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в 

опалювальний період 2019-2020 років і завдання по підготовці до нового опалювального 

сезону 2020-2021 років» передбачає затвердження складу комісії з контролю за підготовкою 

об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення до 

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та відповідних заходів комунальних 

підприємств та установ міста Покровська з підготовки об’єктів житлово-комунального 

господарства та об’єктів соціальної сфери до зазначеного опалювального періоду                    

(КП «Покровськводоканал», КП «Покровськтепломережа», управителі м.Покровська                      

(ПП «Керуюча компанія «Комфорт», ФОП Корявець, ФОП Бойко, ФОП Бедрій,                      

ФОП Ковальчук),  КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП «Покровська 

клінічна лікарня інтенсивного лікування», КП «Покровська міська стоматологічна 

поліклініка», КНП «Родинська міська лікарня», КНП «Покровська міська лікарня», відділ 

освіти). 

 

 

Начальник житлово-комунального  

відділу міської ради        О. Юзипович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація 

про підсумки роботи житлово-комунального господарства  

в опалювальний період 2019-2020 рр.  

 

 Рішення про початок опалювального сезону 2019-2020 років затверджено 

виконкомом Покровської міської ради від 09.10.2019 № 389 «Про початок опалювального 

періоду 2019-2020 років». Опалювальний сезон 2019-2020 рр. було розпочато 28.10.2019р., 

коли температурні показники зовнішнього повітря відповідали ДСТУ-Н Б В.1.1.-27: 2010 

«Будівельна кліматологія». Виключенням стало: 

- початок опалювального періоду з 16.10.2019р. окремо розташованими котельнями, 

які опалюють лише соціальну сферу міста Покровська  

- початок опалювального періоду з 01.11.2019р. для 4-ох будинків, які опалюються 

котельнею виробничого структурного підрозділу «Донбаський центр механізації колійних 

робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця». Завдяки 

домовленості з керівництвом АТ «Укрзалізниця» та укладеному договору між                            

КП «Покровськтепломережа» та ВСП «ДонЦМКР» опалювальний період у житлових 

будинках по вул.Авангардна, 2А, 2Б, 2В та вул.Добропільська, 48 було розпочато своєчасно. 

Але заборгованість мешканців за поточний опалювальний період склала 312,0 тис.грн, що 

складає 45% від загальної суми нарахувань, а загальна сума заборгованості за попередні 

роки складає 388,0 тис.грн.  

Розпочали опалювальний період 24 котельні, в тому числі:  

- 19 котелень КП «Покровськтепломережа» загальною протяжністю теплових мереж 

123,2 км.  

- 5 відомчих котелень, в тому числі 1 котельня структурного підрозділу «Покровське 

локомотивне депо» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», 2 котельні 

виробничого структурного підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр 

будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»  АТ «Укрзалізниця»,                        

1 котельня виробничого структурного підрозділу «Донбаський центр механізації колійних 

робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця»,                        

1 котельня ПрАТ «ШУ «Покровське».  

Заклади освіти, а саме 6 дитячих навчальних заклади та 11 загальноосвітніх шкіл 

опалює 14 блочно-модульних міні-котелень. 

Всі підприємства теплопостачання надавали послугу з централізованого опалення в 

штатному режимі. 

Житловий фонд м.Покровська  у кількості 310 будинків та міста Родинське у кількості 

192 будинки, а також об’єкти соціальної сфери: 15 лікарень, 16 шкіл, 18 дитячих дошкільних 

закладів (у тому числі 1 ДНЗ ПрАТ «ШУ «Покровське») та  3 позашкільних заклади 

отримали теплоносій своєчасно.  

КП «Покровськводоканал», яке налічує 314,3 км мереж водопостачання, 142,7 км 

мереж водовідведення, 18 од. водопровідних насосних станцій, 8 од. каналізаційних 

насосних станцій протягом опалювального періоду працювали в штатному режимі без 

значних аварій. 

Станом на 01.04.2020 рік заборгованість за надані житлово-комунальні послуги по 

м.Покровську та м.Родинське складає 110666,0 тис.грн., а саме: по                                                   

КП «Покровськтепломережа»  - 85950,7 тис.грн., по КП «Покровськводоканал» -                     

17400,0 тис.грн., по управителям житлового фонду м.Покровська – 7315,3 тис.грн. та 

управителям житлового фонду м.Родинське 1016,0 тис.грн. На теперішній час                               

КП «Покровськтепломережа» заборгувало за газ 299,0 млн.грн. 

У зимовий період 2019-2020 років під час снігових заметів підприємствами міста 

вживались відповідні заходи. Для прибирання доріг та вулиць міста від снігу було залучено 

20 одиниць комунальної техніки, витрачено 1 343 тонни посипкового матеріалу на посипку 

доріг та тротуарів міста.  


