
 

 

 

УКРАЇНА 

                                ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА                 ПРОЕКТ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                             ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ 
 

від __14.04.2021_____ № __129__ 

м. Покровськ 
 

Про підсумки роботи житлово-  

комунального господарства в  

опалювальний період 2020-2021 років  

і завдання по підготовці до нового  

опалювального сезону 2021-2022 років  

 

                                                                                                                   

 Заслухавши інформацію начальника житлово-комунального відділу міської ради 

Візенкова Д.В., директора комунального підприємства «Покровськтепломережа»                    

Батенка М.В., директора комунального підприємства «Покровськводоканал» Коваля С.М., 

начальника комунального підприємства «Управління міського господарства»  Назарова О.О. 

«Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в опалювальний період 2020-

2021 років», з метою своєчасного та якісного проведення підготовки до осінньо-зимового 

періоду 2021-2022 років та зниження до мінімуму аварійних ситуацій, згідно листа 

Управління Держенергонагляду у Донецькій області від 17.03.2021 № 8/17-150-21 «Щодо 

підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років», 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 Візенкова Д.В., 

директора комунального підприємства «Покровськтепломережа» Батенка М.В., директора 

комунального підприємства «Покровськводоканал» Коваля С.М., начальника комунального 

підприємства «Управління міського господарства»  Назарова О.О. «Про підсумки роботи 

житлово-комунального господарства в опалювальний період 2020-2021 років» прийняти до 

відома. 

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

2020-2021 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 2021-2022 років (додаток 1). 

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

(Коваль), КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської ради 

Донецької області (Кислий), КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької області (Остряніна), КНП «Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької області (Бородін),                    

КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка» Покровської міської ради Донецької 

області (Хижняк), КНП «Родинська міська лікарня» (Добреля), КНП «Покровська міська 

лікарня» Покровської міської ради Донецької області (Ткаченко), відділ освіти Покровської 

міської ради Донецької області (Гнатенко) та рекомендувати управителям житлового фонду 



м.Покровська та м.Родинське (ПП «Керуюча компанія «Комфорт» (Подліпян),                        

ФОП Корявець, ФОП Бойко, ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук, ПП «Керуюча компанія 

«Стандарт» (Луценко)):  

4.1. Забезпечити виконання комплексу заходів з підготовки до опалювального сезону 

2021-2022 років  згідно з додатками 2-14 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. Рекомендувати структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» 

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

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

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

привести у робочий стан котельне обладнання та інженерні мережі до 01.10.2021. 

 6. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (Гнатенко), КП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької області 

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

міської ради Донецької області (Бородін), КП «Покровська міська стоматологічна 

поліклініка» Покровської міської ради Донецької області (Хижняк), КНП «Родинська міська 

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

області (Ткаченко) та рекомендувати КУ «Покровський психоневрологічний інтернат» 

(Бондар) надати житлово-комунальному відділу міської ради паспорти готовності об’єктів 

соціальної сфери до 01.09.2021. 

7. Рекомендувати управителям житлового фонду м.Покровська та м.Родинське                 

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

ФОП Ковальчук, ПП «Керуюча компанія «Стандарт» (Луценко)) надати житлово-

комунальному відділу міської ради паспорти готовності житлових будинків до 01.10.2021.  

 8.  КП «Покровськтепломережа» (Батенко) вирішити питання лімітів на природний газ  

та запасу твердого палива для котельних до 01.10.2021. 

 9. КП «Покровський центр єдиного замовника» (Фірсова) проводити:  

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

комунальних послуг.  

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

комунальному відділу міської ради. 

 10. КП «Покровськводоканал» (Коваль), КП «Покровськтепломережа» (Батенко),                

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

реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги. 

 11.  КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської ради 

Донецької області (Кислий) 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. 

12. Житлово-комунальному відділу міської ради (Візенков), КП «Багатогалузеве 

комунальне підприємство» Покровської міської ради Донецької області (Кислий) 

забезпечити ремонт покриття вулично-дорожньої мережі в межах виділених коштів з 

місцевого бюджету до 01.11.2021 року. 

13. 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 01.11.2021. 



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» (Батенко), КП «Покровськводоканал» (Коваль) та 

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

Криворізькому РЕМ АТ «ДТЕК Донецькі електричні мережі» (Гераськін), Селидівському 

РЕМ АТ «ДТЕК Донецькі електричні мережі» (Домащенко), ДФ ДП «Регіональні електричні 

мережі» (Клепач), Красноармійському управлінню по газопостачанню та газифікації                 

ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» (Бєлов) забезпечити відновлення 

асфальтобетонного покриття вулиць, тротуарів у місцях проведення аварійних ремонтно-

відновлювальних робіт, згідно погоджених графіків з житлово-комунальним відділом міської 

ради (Візенков). Прийняття робіт здійснювати балансоутримувачам цих об’єктів сумісно з 

житлово-комунальним відділом міської ради до 01.11.2021. 

14. КП «Покровськтепломережа» (Батенко), КП «Покровськводоканал» (Коваль),                

КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької 

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

Покровської міської ради Донецької області (Бородін), КП «Покровська міська 

стоматологічна поліклініка» Покровської міської ради Донецької області (Хижняк),                   

КНП «Родинська міська лікарня» (Добреля), КНП «Покровська міська лікарня» Покровської 

міської ради Донецької області (Ткаченко), відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області (Гнатенко) та рекомендувати КУ «Покровський психоневрологічний 

інтернат» (Бондар) забезпечити своєчасний розрахунок за спожиті електроенергію, 

природний газ, послуги з тепло-, водопостачання і водовідведення.  

15. Комунальним підприємствам «Покровськводоканал» (Коваль), 

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

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

з Державними будівельними нормами до 01.10.2021. 

16.  Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Федорову С.В. 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                        

2021-2022 років. 

17. Рішення виконкому міської ради від 15.10.2020 № 394 «Про готовність 

підприємств житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення до 

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» зняти з контролю, як виконане. 

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

відділ міської ради (Візенков), контроль - на  заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Федорова С.В. 

 

 

 

Міський голова   Р. Требушкін 

                                                                             

 

 
 

 

 «Донецькоблгаз» 

 

 

 

 



 

 

 

 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення виконкому 

Покровської міської ради 

 

 

 

Про підсумки роботи житлово-                                                                                                                          

комунального господарства в                                                                                                                          

опалювальний період 2020-2021 років                                                                                                                          

і завдання по підготовці до нового                                                                                                                           

опалювального сезону 2021-2022 років       

                                                                                                                   

    

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ Житлово-комунальним відділом Покровської міської ради 

 

Начальник житлово-комунального 

відділу міської ради                                                                    Д. Візенков 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голов з питань 

діяльності виконавчих органів ради С. Федоров 

 

Керуючий справами  

виконкому ради        А. Жук 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів       В. Пишна 

 

Начальник відділу з питань  

діловодства, контролю та  

роботи зі зверненнями громадян       Г. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

14.04.2021 № 129 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з контролю за підготовкою об'єктів житлово-комунального  

господарства та соціально-культурного призначення до роботи  

в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

 

 

Федоров  

Сергій Володимирович  

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова комісії 

 

Візенков  

Дмитро Валерійович 

- 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 

Батенко  

Максим Володимирович                   

 

-  директор КП «Покровськтепломережа» 

 

Гнатенко 

Наталія Анатоліївна 

 

- в.о. начальника відділу освіти міської ради 

Єсєбуа  

Малхаз Тамазович 

 

- депутат міської ради, заступник голови постійної комісії  з 

питань житлово-комунального господарства,  благоустрою 

та інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

Кислий  

Олександр Олександрович 

 

- начальник КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» 

Покровської міської ради Донецької області 

Кінц  

Віталій Володимирович 

- начальник ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України в Донецькій             

області (за згодою) 

 

Коваль 

Сергій Миколайович 

 

-  директор КП «Покровськводоканал» 

 

Красний 

Геннадій Васильович 

- депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

розвитку малого та середнього бізнесу, транспорту та 

дотримання законодавства про працю (за згодою) 

 

Моісеєнко 

Сергій Валерійович 

- депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства,  благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

Муляр

 

Олександр Олександрович                       

 

- заступник начальника Управління – начальник відділу 

енергетичного нагляду – головний державний інспектор з 

енергетичного нагляду у Донецькій області (за згодою)   

 



Овчаренко 

Олександр Олександрович 

- в.о. начальника відділу охорони здоров’я міської ради 

 

 

Павлюкович 

Світлана Миколаївна   

 

- депутат міської ради, секретар постійної комісії  з питань 

самоврядування, гласності та депутатської діяльності, 

забезпечення громадського порядку, дотримання законності,  

охорони прав, свобод та законних  інтересів (за згодою) 

 

Подліпян  

Ганна Миколаївна   

 

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

 

Федоров  

Анатолій Іванович 

- депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства,  благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста(за згодою) 

 

Черкас 

Олександр Анатолійович 

 

- державний інспектор з енергетичного нагляду 

Покровського сектору Управління Держенергонагляду у 

Донецькій області (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконкому міської ради 

14.04.2021 № 129 

 

 

Заходи щодо підготовки житлових будинків  

управителями житлового фонду м. Покровська  
в опалювальний сезон  2021-2022  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 

57/4,1   

 М’якої покрівлі, од./тис.м2 42/3,8   

 Шиферної покрівлі, од./тис.м2 15/0,3   

 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. 

12/1057   

 Теплоізоляція внутрішньо будинкових 

труб опалювальних систем, од./м.п. 

-   

 Ремонт та заміна запірної арматури, од. 879   

 Ремонт оголовків, од 97   

 Ремонт опалювальних печей, од.    

 Ремонт електрощитових, од. 229   

 Ремонт вхідних дверей, од. -   

 Заготівля посипочних матеріалів, тон. -   

 Центральне опалення од./м.п. 37/3359   

 Холодне водопостачання од./м.п. 12/1057   

 Водовідведення, од./м.п. 8/124   

 Поточний ремонт підїздів     будинків,од. 34/82   

 Скління, м2 70   

 Ремонт отмостки м/п -   

 

 

Ремонт міжпанельних швів м/п 4620  

 

 

 
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 

14.04.2021 № 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 2021-2022  років 

 

 
№ Адреса Заміна труб м/п Ревізія і заміна 

запорн.арматури 

Промивка інженерніх 

мереж 

  ц/о Водовід 

ведення 

х/в задв. вент. К-ть 

будинків, 

од. 

Строк 

виконан 

ня 

1  

м. Покровськ 

 

 

3359 

 

124 

 

1057 

 

402 

 

879 

 

296 

 

V-XI 

 

 

 

ЗАХОДИ  
по ремонту покрівлі в житлових будинках  мicта  Покровська 

на 2021 рік 

 

Адреса Одиниця 

виміру 

Найменування Строк  

виконання М*яка Шатрова 

 

    м. Покровськ 

 

 

м2 

 

3820 

 

272 

 

V-XI 

 
 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення виконкому міської ради 

14.04.2021 № 129 

 

 

 

ЗАХОДИ  

щодо підготовки житлових будинків управителями житлового фонду м.Родинське до 

опалювального сезону 2021-2022 років 

 

№ 

з/п 

Найменування заходів Комплексна 

План 

підготовка 

Факт 

будинків 

% 

1 Комплексна підготовка до зими з видачею 

паспортів готовності всього, од. 

52   

 У тому числі: 

Ремонт покрівлі – всього, од./тис. м2 

8/0,110   

 М’якої покрівлі, од./тис. м2 -   

 Шиферної покрівлі + коньки, од./тис. м2 8/0,110   

 Ремонт (заміна) опалювальних систем, 

буд./м.пог 

4/96   

 Промивання та опресування опалювальних 

систем, од. 

52   

 Ремонт та заміна запірної арматури, од. 4   

 Центральне опалення од./м.пог 4/96   

 Поточний ремонт під’їздів будинків (підлога), 

од 

3   

2 Обсяги коштів на виконання підготовчих 

ремонтних робіт, тис.грн 

61,75   

3 Непередбачені роботи, од./м.пог    

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до рішення виконкому міської ради 

14.04.2021 № 129 

 

Заходи 
 по ремонту та заміні дільниць систем опалення, холодного водопостачання та 

водовідведення по житловим будинкам управителями житлового фонду м.Родинське 

при підготовці до опалювального періоду 2021-2022  років. 

 
Адреса  Заміна труб м/п Ревізія і заміна 

запорн. арматури 

Промивка інженерних 

мереж 

ц/о водовідведення х/в   ц/о водовідведення 

м. Родинське 96 - - 4  52 - 

 

Заходи 
по ремонту покрівлі у житлових будинках м.Родинське  

на 2021 рік 

 
Адреса Одиниця виміру Найменування Строк виконання 

М’яка Шиферна 

м. Родинське м2 - 110,0  

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                              А.Жук                



  

 
                                                   

 

 
                           Додаток 6 

                                до рішення виконкому міської ради 

                                14.04.2021 № 129 

                           

                                          

 
                                              
 Заходи 

з підготовки котелень і теплових мереж  КП "Покровськтепломережа" до роботи 

 в опалювальний сезон 2021– 2022років 

   

№ 

п/п 

Найменування заходів од.вим Кільк. Основні матеріали Термін 

виконання 

Відповід

альний 

     КОТЕЛЬНЯ N 1,м-н "Лазурний”       2021рік Начальн

ик 

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 ─″─ 

13 Поточний ремонт мережних насосів 200Д-90 

№1,№2,№3  

од. 3 підш.312 - 6 шт., червень ─″─ 

14 Поточний ремонт насоса підвищувального 

№2,№3 К90/55 

од. 2 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

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

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

17 Поточний ремонт насоса підживлюючого                             

№1  FG 50 / 250,  №3 К80-50-200 

од. 2 гума технічна,болти,гайки червень ─″─ 

18 Заміна насосу підживлюючого №2 СМ32-160А од. 1 насос Pedrollo  FG 50 / 200 серпень ─″─ 

19 Поточний ремонт баків (робочої води) од. 2 гума технічна,болти,гайки квітень ─″─ 

20 Поточний ремонт насоса силікату ЦВ-5/105 од. 1 гума технічна,болти,гайки червень ─″─ 

21 Поточний ремонт насосу рециркуляції   НКУ-250  од. 1 насос НКУ-250 липень ─″─ 

22 Заміна насосу рециркуляції  НКУ-250  од. 1 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

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

24 Поточний ремонт дренажних насосів №1 ВКС-

5/24 

од. 1 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

25 Поточний ремонт насосів взрихлення К80-65-

160,К45/30 

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

26 Поточний ремонт насоса сольового Х50-32-

12,5(№1,№2) 

од. 2 гума технічна,болти,гайки травень-

червень 

─″─ 

27 Поточний ремонт баку взрихлення од. 1 набивання сальник.,гума технічна,болти,гайки  червень ─″─ 

  Заміна трубопроводів котельні  м.п. 42 труба Д57мх3,5мм  червень ─″─ 

  Заміна трубопроводів котельні  м.п. 36 труба Д76х4мм червень ─″─ 

  Заміна трубопроводів котельні  м.п. 36 труба Д89х4мм червень ─″─ 

  Заміна трубопроводів котельні  м.п. 75 труба Д25 мм червень ─″─ 

  Заміна трубопроводів котельні  м.п. 75 труба Д32 мм червень ─″─ 

 28 Всього:   264       

29 Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

котельні 

од. 408 набивання сальник.,гума технічна,болти,гайки  червень-

липень 

─″─ 



30  Заміна запірної арматури  котельні од. 95 Засувки Д100мм-2од.,Д80мм-5од.,  Д50мм-

5од,.вентиль чуг.фланц.Д32мм-5од.,  Д40мм-

5од., Д50мм-6од. ,кран шаровий.Д15-20од, 

Д20-20од, Д25-10од, Д50мм - 10од.,Д80мм-5 

од.,задвижки стальные Д150мм-2од.                                                                             

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.-21кг,болти 28кг,гума 

технічна 101кг 

серпень-

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 цегла,цемент,пісок вересень   

  Реконструкція  трубопроводів з метою 

оптимізації теплових мереж 

      червень-

липень 

─″─ 

  ТК 1-ТК 2 м-н"Лазурний" м.п. 560 труба  Д219х6мм    ─″─ 

  ТК 2-ТК 3 м-н "Лазурний" м.п. 160 труба  Д219х6мм    ─″─ 

  ТК 3-ТП 2 м-н "Лазурний" м.п. 56 труба Д219х6мм   ─″─ 

  ТП 2- ПТК9 м-н"Лазурний" м.п. 110 труба Д133 х5 мм    ─″─ 

  Всього:     м.п. 886       

    од 6 засувка Д200мм      

    од 2 засувка Д150мм     

        плити  перекриття  каналів:     

    од 100 1,2х2,0м     

           КОТЕЛЬНЯ N 2, 

пров.КОЛОСОВА 

      2021рік  Начальн

ик 

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

глина,шамот.порош. 

квітень-

травень 

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 червень 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". 

квітень ─″─ 

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

червень 

─″─ 

7 Поточний ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики, автоматика 

КСУМ,БАУК,Спектрум-3 

од 74 мастило солідол квітень ─″─ 

8 Ревізія мережних  насосів   №1, № 2   FG100-

160А 
од 2 підш.№309-2шт,мастило солідол квітень ─″─ 

9 Поточний ремонт мережного насосу К290/30   од 1 мастило солідол квітень ─″─ 

10 Ревізія ремонт підживлюючого насоса №1СМ 

32/160А,№2 К80-50-200 
од 2 підш.№305-4шт квітень ─″─ 

11 Поточний ремонт насоса підвищуючого  №1 , №2 

К20/30 
од 2 гума технічна ,  болти,гайки, червень ─″─ 

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

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

14 Поточний ремонт солерозчинника Д 1000 мм од 1 набивання сальник.-7кг,болти -28кг,гума 

технічна -40кг 

червень ─″─ 

15 Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

котельні 
од 104 набивання сальник.-7кг,болти -28кг,гума 

технічна -40кг 

травень ─″─ 

16 Заміна запірної арматури котельні од 9 засувки чавунні: 100мм -2од, вентиль муф, 

Д15мм-3шт.,вентиль фл.Д50мм- 2од. 

травень ─″─ 

17 Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

теплових мереж 
од 85 гума техніч. 54кг,набивання сальникове -12кг квітень ─″─ 

 18 Заміна запірної арматури теплових мереж од   засувки чавунні: 150мм -4од, Д50мм - 4од.     

19 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 7212 заглушки, вода, електроенергія,гума технічна вересень ─″─ 

20 Обстеження ТК та ремонт при необхідності од 50 цегла,цемент,пісок серпень ─″─ 

21 Заміна теплових мереж:         ─″─ 

  ТК47-ТК48 вул.Поштова м.п. 50 труба поліпропіленова Д110мм - 50м.п. травень ─″─ 

  Шахтобудівельників ТК3а -ТК18-ТК21-ТК25 

ж.б.22 маг.Піраміда 

м.п. 208 труба Д159мм — 208 м .п. липень ─″─ 



  Шахтобудівельників ТК3 -ТК4-ТК5-ТК6- ТК7- 

ТК9 

м.п. 402 труба Д159мм — 402 м .п. червень ─″─ 

  Шахтобудівельників,26- ТК51 м.п. 146 труба  Д219х6мм -146м.п. серпень ─″─ 

  заміна вводу в ж.б31 вул.Шахтобудівників м.п. 20 труба поліпропіленова  Д63мм-20м.п. травень ─″─ 

  Заміна теплових мереж  всього   м.п. 826     ─″─ 

     КОТЕЛЬНЯ N 4,вул.Прокоф'єва       2021рік   

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,електроди квітень-

червень 

Начальн

икТР№2    

Блохін   

О.В.     

2 Поточний ремонт горілочних пристроїв із 

зніманням з місця. 
од 3   червень   

3 Поточний ремонт обладнання ГРУ ( РДУК, ПСК, 

фільтр газовий) 
од 4 гума технична, сальникове 

набивання,болти,гайки, солідол 

червень ─″─ 

4 Поточний ремонт газової запірної арматури 

котельні на ГРУ:засувки, вентилі, клапани, 

крани. 

од 14 гума технична, сальникове 

набивання,болти,гайки, солідол 

червень ─″─ 

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

7 Поточний ремонт КВП і А котельні: манометри, 

датчики,ел.блок "БАРК-Г -2шт","Спектрум"-3 - 

1шт 

од 27   червень ─″─ 

8 Поточний ремонт мережного насоса №1      К-

160/30 
од 1 підш.№309-2шт,мастило солідол липень ─″─ 

9 Ревизія ремонт мережного насоса №2 СА 80-

160А 
од 1 підш.№305-4шт.втулки квітень ─″─ 

10 Поточний ремонт підживлюючого насоса  №1 

,№2                                  К-20/30 
од 2 мастило солідол червень ─″─ 

11 Поточн.рем.підвищючих.насосів хол.води 

№1,№2                 К-20/30 НКУ-90 
од 2 підш.305-4шт.втулки 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 

червень ─″─ 

14 Заміна запірної арматури котельні : од 29 Задвижка Д 100мм -2шт., Д80мм -2од.вентилі  

фл.Д50мм -3од.,Д32мм-6од.,муф. Д25мм-

6од.муф.,Д20мм-4од.,кран шаров.Д32-6од. 

липень ─″─ 



15 Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

теплових мереж 
од 58 гума техн.- 18кг,болти 10кг,набивання сальн.-

3,5кг 

липень ─″─ 

 16 Заміна запірної арматури теплових мереж : од 4 Задвижка Д100 - 4од.     

17 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 2674 заглушки, вода, електроенергія,гума технічна квітень ─″─ 

18 Обстеження ТК та ремонт при необхідності од 22 цегла,цемент,пісок вересень 

 19 Заміна теплових мереж:           

 ТК 5 - ТК15 - ТК17  м.п.   74 труба поліпропіленова Д63мм -74м.п. квітень ─″─ 

   ТК2   -ТК 4  вул.Прокоф'єва(р-н налоговой) м.п. 105 труба    Д159мм  - 105 м.п. червень ─″─ 

  Заміна  тепломережі ТК2-ТК18 «Ковчег» м.п. 150 труба поліпропіленова Д63мм -150м.п. червень ─″─ 

  ТК 1 - ТК 2 вул.Прокоф'єва,113 м п. 140 труба  Д219х6мм -140м.п. липень ─″─ 

  ТК5 - ТК 6 вул.Прокоф'єва м.п. 248 труба  Д159х6мм -248м.п. серпень ─″─ 

  Заміна теплових мереж  всього   м.п. 717       

      КОТЕЛЬНЯ N 5 м-н"Південний"       2021рік    

1 Поточний ремонт котла( №1) КЕ 10/14,ДКВР -

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

липень 

  

2 Ремонт котла №3 ДКВР10/13(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 зворотній 

горизонтальний Д50мм – 2од. ,клапан 

запобіжний – Д150мм – 2од.,водопробний 

кран - 6од.,вказівник рівня   рідини- 2од. 

червень-

липень 

Майстер  

котельні 

№5 

Куркіна 

Н.В. 

3 Поточний ремонт горілочних пристроїв од 6 мастило агринол ,графітне ін. липень   

4 Поточний ремонт обладнання ГРУ ( РДУК, ПСК, 

фільтр газовий) 
од 7 гума техн.,гас,набив.сальн,болти,гайки, 

"агринол". 

липень ─″─ 

5 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 

─″─ 

6 Поточний ремонт електродвигунів 

котельні:засувки, вентилі, клапани, крани. 
од 16 підшипники,мастило 1/13 червень-

липень 

─″─ 

7 Поточний ремонт КВП і А котельні:  манометри, 

датчики,  автоматика "Контур" 
од 90   червень-

липень 

─″─ 

8 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 48 Засувки :  Д50мм 5 шт.,Д80мм -5шт,Д80мм -

5шт,Д100мм-5шт.,Д150мм-2од,Д200мм – 1од. 

липень ─″─ 

Вент.муфт.Д32мм -5шт ; липень ─″─ 

Д50мм -5шт,Д25мм 2од.   ─″─ 

 Вент.муфт.Д -15мм -3шт липень ─″─ 

Вент.муфт.Д -20мм -3шт липень ─″─ 

Вент.фланц.Д50мм - 5од.,Д32мм -5од. червень ─″─ 

23 Заміна трубопроводів котельні  м.п. 20 Труба Д76мм – 20  м.п. червень ─″─ 

    м.п. 20 Д89мм -20м.п. червень ─″─ 

    м.п. 40 Д108 мм - 40м.п. червень ─″─ 

24 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 10204 заглушки, вода, електроенергія,гума технічна квітень ─″─ 

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

сальникове 

серпень ─″─ 

26 Заміна запірної арматури теплових мереж  од 7 Засувки Д150мм - 1од.,Д100мм - 2 од., Д80мм 

- 2од., Д50мм - 2 од.  

  ─″─ 

27 Обстеження ТК та ремонт при необхідності од 24 цегла,цемент,пісок серпень ─″─ 

28 Заміна теплових мереж:         ─″─ 



  заміна  тепломережі  ТК 8-ТК 9м-н 

"Південний" 

м.п. 156 Труба Д 159мм  вересень ─″─ 

  ж.б.№23 - ж.б.№25  м.п. 172 Труба Д 159мм  серпень ─″─ 

  ТК6 - ж.д.№19-20 м.п. 50 Труба Д 108мм  липень ─″─ 

  Заміна теплових мереж  всього   м.п. 328     ─″─ 

              

  КОТЕЛЬНЯ N 6,вул.Степана Бовкуна       2021рік   

1 Ремонт котла №3 ДКВР-4/13 (заміна трубної 

частини  ) 
од 1 Труба котлова  Д51х2,5  -980м.п.,                            

вентиль фланцевий з крышкою Д32мм -1шт. 

Д40мм- 1шт.,Д50мм -3од,вентиль муфтовий - 

Д25мм- 2од, Д20мм - 1од.,клапан  

одноричажний  Д125мм - 1од.,клапан 

зворотній горизонтальний Д50мм -2од.,клапан 

двухричажний - Д125мм - 1 од.заміна 

водоуказательних колонок  в сборі №6 

12кч11бк - 2од,.  пароніт, 

асбокартон,асбошнур. 

липень Начальн

ик ТР 

№4   

Рудік  

О.С. 

2 Поточний ремонт котла №1ДКВР-2,5/13 од 1 асбокартон,асбошнур,пароніт червень ─″─ 

3 Поточний ремонт горілочних пристроїв од 4 мастило графитне,паронит липень   

4 Поточний ремонт обладнання ГРУ ( РДУК, 

ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий) 
од 6 гума технична, гас,  набивання сальникове, 

болти, гайки, мастило "агринол". 

липень ─″─ 

5 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 ─″─ 

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

7 Поточний ремонт КВП і А 

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

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

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

липень 

─″─ 

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

липень 

─″─ 

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

липень 

─″─ 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2кг 

липень ─″─ 

26 Заміна запірної .арматури котельні од 8 засувка Д50мм - 1од.вентиль  фл.Д32мм-2., 

фл.Д40мм-1од., Д50-1од., Д80- 1од. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

клапан зворотній горизонт.Д40-1од.,клапан 

зворотній вертикальний Д50мм – 1од. 

квітень -

серпень 

─″─ 

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

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

29 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 412 заглушки, вода, електроенергія,гума технічна квітень ─″─ 

30 Обстеження ТК та ремонт при необхідності од 2 цегла,цемент,пісок вересень ─″─ 

       КОТЕЛЬНЯ N 7,вул.Європейська       2021рік  Начальн

ик 

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

4р(1од.) 
од 2 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  

"PENTAX" 

од 1   червень ─″─ 

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 од 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 27 Засувки: Д100мм -4шт липень ─″─ 

                         Д80 мм -2 шт. липень ─″─ 

                         Д50 мм -2 шт. липень ─″─ 

        Д150мм -2шт,Д200мм – 1од.   липень ─″─ 

        Вентиль фланц..  Д50мм -2шт липень ─″─ 

                                     Д32мм- 8шт липень ─″─ 

         муфт.                   Д15мм- 6шт   ─″─ 

23 Ремонт(ревізія) зап.арматури т/мереж од 119 гума техн.- 40кг,болти-24кг,набив.сальн. вересень ─″─ 



24 Заміна трубопроводів котельні м.п. 30 труба поліпропіленоваД25мм червень ─″─ 

    м.п. 40 труба Д57мм-40м.п. червень ─″─ 

    м.п. 30 труба Д89мм-30м.п. червень ─″─ 

    м.п. 40 труба поліпропіленова Д63мм -40м.п. червень ─″─ 

    м.п. 140       

25 Заміна зап.арматури теплових мереж од 13 Засувки:Д200мм-3шт,Д150-2шт.,Д100-

6шт.,50мм-2шт 

липень ─″─ 

26 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 5433 заглушки, вода, електроенергія,гума технічна квітень ─″─ 

27 Заміна т/мереж:          ─″─ 

  ТК39 - ТК 48 - ОШ №3 м.п. 104 труба поліпропіленова Д110м  104м.п. липень ─″─ 

  Укртелеком – ТК 39 м.п. 160 Труба Д108мм  -160м.п. липень ─″─ 

  ТК 27- пр.Шахтобудівельників,3 – ТК 33 

пр.Шахтобудівельників ,11 

м.п. 246 Труба Д159мм – 246м.п. серепень ─″─ 

  ТК 27- пр.Шахтобудівельників,3 – ТК43 

пр.Шахтобудівельників 

м.п. 80 труба Д89мм- 80м.п. червень ─″─ 

  ТК4 - ТК 27- пр.Шахтобудівельників,3 м.п. 28 труба  Д219х6мм -28м.п. червень ─″─ 

  ТК44 ввод в ж.д.Почтовая,4 м.п. 36 Труба поліпропіленова Д50мм -36м.п. червень ─″─ 

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

  ТК16-ТК18 пл.Шибанкова  м.п. 320 Труба Д159мм – 320м.п. вересень   

  Заміна теплових мереж  всього   м.п. 999       

 28 Обстеження ТК та ремонт при необхідності од. 29 цегла,цемент,пісок вересень ─″─ 

  КОТЕЛЬНЯ N 8,м-н "Шахтарський "       2021рік    

1 Поточний ремонт котла  ДКВР -10/13 (№2),(№4), од 2 асбокартон,асбошнур,пароніт червень кот.№8 

2 Поточний ремонт котла ДКВР -10/13 (№5) од 1 асбокартон,асбошнур,пароніт травень Переясло

вська 

Н.М. 

3 Поточний ремонт горілочних пристроїв од 6 асбокартон,асбошнур,пароніт липень ─″─ 

4 Поточний ремонт обладнання ГРУ( РДУК, 

ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий) 
од 7 мастило графитне,паронит серепень ─″─ 

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 гума технична, гас,  набивання сальникове, 

болти, гайки, мастило "агринол". 

липень ─″─ 

7 Поточний ремонт КВП і А 

котельні:манометри,датчики, ел.блок "Контур" 
од 87 підшипники,мастило 1/13 квітень-

червень 

─″─ 

8 Ремонт економайзерів ВТИ ЕП-1-33 од 2   липень ─″─ 

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

"графітне". 

травень ─″─ 

10 Ревізія димососів ДН-12 од 2 паронит,сальникове набивання,мастило 

"графітне". 

червень ─″─ 

11 Ревізія димососів ДН-12 од 1 болти,гайки асбошнур,асбокартон,солідол травень ─″─ 

12 Ревізія вентиляторів ВД-10 од 2 болти,гайки асбошнур,асбокартон,солідол червень ─″─ 

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

14 Ревізія ДПУ(деараційно-живильна установка) 

ДСА-50, ДСА-15 
од 2 болти,гайки,гума технічна,солідол червень ─″─ 

15 Ревізія насосів підживлювального К-45/30, К 

20/30 
од 2 паронит, утеплювач URSA,склотканина червень-

липень 

─″─ 

16 Ремонт підвищ.насосів 4К6 од 1 підш.№305-4шт,втулки липень ─″─ 

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

18 Ревізія підвищ.насосів  К 80-50-200 од 1 підш.№305-4шт,втулки липень ─″─ 

19 Ревізія насоса живильного ЦНСГ-60/198 од 2 підш.№306-2шт,втулки липень ─″─ 

20 Ревізія насоса мережного Д-320/50 од 2 підш.№53608-2шт,втулки липень ─″─ 

21 Ревізія насоса мережного FG "Pedrollo" 

FG100/200 
од 2 підш.307-4шт,втулка -2шт липень ─″─ 

22 Ремонт сольового насоса 1,5Х-6Д-1-41,Х-8/18 од 2 ревізія липень ─″─ 

23 Ремонт бойлерів котлових Рнагр. = 53,9м3  

Д630мм 
од 2 підш.307-4шт,втулка -2шт липень ─″─ 

24 Ремонт бойлерів котлових Рнагр. = 53,9м3  

Д630мм 
од 2 паронит, болти,гайки травень ─″─ 

25 Ремонт бойлерів котлових Рнагр. = 53,9м3  

Д630мм 
од 1 паронит, болти,гайки червень ─″─ 

26 Ремонт Nа-кат.фільтрів Д1500мм од 4 паронит, болти,гайки червень ─″─ 

27 Ремонт водопідігрівачів ДПУ  Д325мм 

,Д425мм,Д150 мм 
од 3 сульфовугілля (катіоніт),колпачки липень ─″─ 

28 Ремонт  солерозчинника  Д1000мм         од 1 паронит, болти,гайки липень ─″─ 



29 Поточний ремонт баків запасу води V 60м3 од 2 болти,гайки,гума технічна,солідол червень ─″─ 

30 Поточний ремонт баків од 2 утеплювач,рулонний матеріал квітень ─″─ 

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

40кг,набив.сальн. 

квітень ─″─ 

32  Заміна запірної арматури котельної од 38 Засувка : липень ─″─ 

    од   Д150мм -2шт,Д100мм – 4од.              -"- ─″─ 

    од   Д80мм -  6шт  ,Д50мм – 4од.             -"- ─″─ 

    од   Вент.фл     Д50мм -4шт               -"- ─″─ 

    од   Вент.фл     Д32мм — 4шт            -"- ─″─ 

   од   Вент.муф.Д15мм-5шт.  ,вент.муф.- Д20 – 5од., 

кран  дисковий Д50мм МПА – 4од.  

           -"- ─″─ 

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

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

17кг 

квітень ─″─ 

35 Заміна зап.арматури т/мереж од 16 Засувки:Д50мм -6од.,Д80мм 6од,Д100мм-4од,                                                                                                                  вересень ─″─ 

36 Обстеження ТК та ремонт при необхідності од 33 цегла,цемент,пісок серпень-

вересень 

─″─ 

              

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

  "Шахтарський"ТК10 -  ж.б 26"г" м.п. 70 труба Д76мм- 70м.п. липень ─″─ 

  "Шахтарський"ТК12 -  ж.б29-29"б" м.п. 120 труба Д159мм- 120м.п. серпень  ─″─ 

  "Шахтарський"ж.б. 33 - ТП№2 м.п. 60 труба Д273мм-60м.п. серпень ─″─ 

  "Шахтарський"д.с."Золота рибка"-ТК13а—

ТК13б 

м.п. 110 труба Д76мм- 110м.п. вересень ─″─ 

  Заміна теплових мереж  всього   м.п. 360       

       КОТЕЛЬНЯ N 11,м-н"Гірник"       2021рік  ─″─ 

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

липень 

Начальн

ик 

2 Поточний ремонт горілочних пристроїв од 9   червень-

липень 

ТР№2 

3 Поточний ремонт обладнання ГРУ( РДУК, 

ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий) 
од 5 мастило графитне,паронит липень Блохін 

О.В, 

4 Поточний ремонт газової запірної арматури 

котельні: 
од 46 гума технична, гас,  набивання сальникове, 

болти, гайки, мастило "агринол". 

липень ─″─ 



  засувки, вентилі, клапани, крани.         ─″─ 

5 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 17 гума технична, гас,  набивання сальникове, 

болти, гайки, мастило "агринол". 

липень ─″─ 

6 Поточний ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики, ел.блок "Контур" 
од 61 підшипники,мастило 1/13 квітень-

червень 

─″─ 

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

липень 

─″─ 

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

липень 

─″─ 

9  Ремонт насоса мережного Д200/90 од 4 болти,гайки асбошнур,асбокартон червень-

липень 

─″─ 

10 Ревізія насоса підвищ.№1 СМ -40/125  

"PENTAX" 
од 1 підш.№308-8шт липень ─″─ 

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

12  Ремонт насоса сольового Х 20/31 од 1 підш.№305-2шт червень ─″─ 

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

160А 
од 2 підш.№308-шт -2шт. липень ─″─ 

14 Ревізія вакуумних насосів  СВТ 600 од 2 підш.№305-2шт серпень ─″─ 

15 Ревізія Nа-кат.фільтра Д1000мм од 3  болти,гайки,гума технічна, солідол липень ─″─ 

16 Ревізія  солерозчинника  Д670мм         од 1  Болти, гайки, гума технічна,солідол червень ─″─ 

17 Ремонт ДПУ  ДСВ-15 од 1 болти,гайки,гума технічна,солідол червень ─″─ 

18 Ревізія водопідігрівачів ДПУ  Д325мм 

2од.,Д89мм- 1од 
од 3 паронит, болти,гайки червень ─″─ 

19 Ревізія баків 

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

20 Ремонт (ревізія)зап.арматури котельні од 124 гума техн.-36кг,набивання сальник.-19кг,болти 

-24кг 

липень ─″─ 

21 Заміна зап.арматури котельні од 24 Засувки Д50мм - 1од.,Д80мм - 3од.,Д100мм - 

2од.,Д150мм - 1од.,Д200мм - 1 од.                         

Клапан зворотній Д50мм -4од.  Д150мм - 

2од.Вентилі фл. Д50мм- 2од.,Д32мм - 

2од.,муф. Д15мм -6од. 

червень-

серпень 

─″─ 

 22 Заміна трубопроводів котельні од 30 Труба поліпропіленова Д25мм - 30м.п. червень   

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

24 Гідравлічні випробування  теплових мереж   7408 заглушки, вода, електроенергія,гума технічна квітень ─ 



25 Заміна т/мереж:         ─″─ 

  ТК18-ТК19 (крыло основної т/мережі) м.п. 150 труба Д89мм- 150м.п. липень ─″─ 

  ТК18-ТК20 (ділянка  основної т/мережі) м.п. 120 труба  Д219х6мм -120м.п. липень ─″─ 

  ТК7 -ТК8 вул. маршала Москаленка,142-144 м.п. 130 труба  Д219х6мм -130м.п. липень ─″─ 

  заміна вводу вул. маршала Москаленка 

146(1ввод)   

м.п. 50 труба РР поліпропіленова Д50мм -50м.п. серпень ─″─ 

  заміна вводу гуртожиток педучилища  ТК15 - 

ТК16 

м.п. 90 труба РР поліпропіленова Д110 мм - 90м.п. серпень ─″─ 

  заміна вводу  Нарсуд м.п. 90 труба поліпропіленова Д50мм- 90м.п. вересень ─″─ 

  ТК19 вул.Миру 30,32 м.п. 100 труба поліпропіленова Д50мм -100м.п. червень ─″─ 

  ТК11-ГОВД(охрана) м.п. 70 труба РР поліпропіленоваД63мм – 70п.м. червень ─″─ 

  Заміна теплових мереж  всього   м.п. 800       

26 Обстеження ТК та ремонт при необхідності   27 цегла,цемент,пісок серпень ─″─ 

     КОТЕЛЬНЯ N 13,сел.Шевченко       2021рік    

1 Поточний ремонт котлів  Надточія од 2 колосники-25 од..,металеві  щітки,цегла 

вогнестійка,глина вогнестійка 

червень начальни

к 

вугільної 

котельні 

кот.№13               

Ченчеви

ч О.М. 

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

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

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

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 липень ─″─ 

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

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 черве нь ─″─ 

9 Заміна зап.арматури котельні од 2 засувка Д50мм-2од, червень ─″─ 

10 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 576 заглушки, вода, електроенергія,гума технічна липень ─″─ 



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

сальник.-0,2кг 

квітень ─″─ 

12 Обстеження ТК та ремонт при необхідності од 4 цегла,цемент,пісок вересень ─″─ 

              КОТЕЛЬНЯ N14 вул.Шмідта       2021рік  ─″─ 

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

липень 

Начальн

ик 

2 Ремонт горілочних пристроїв од 5 асбокартон,асбошнур,пароніт серпень ТР№4 

3 Поточний ремонт обладнання ГРУ( РДУК, 

ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий) 
од 7 мастило графитне,паронит серпень Рудік  

О.С. 

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 гума технична, гас,  набивання сальникове, 

болти, гайки, мастило "агринол". 

серпень ─″─ 

6 Поточний ремонт КВП і А котельні: манометри, 

датчики, ел.блок "Контур" 
од 131 підшипники,мастило 1/13 червень ─″─ 

7 Ремонт економайзерів од 3   квітень-

червень 

─″─ 

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 асбошнур,асбокартон,болти,гайки червень-

липень 

─″─ 

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

,К80/50-1од. 
од 3 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

12 Ремонт насосів мережних 200Д-90 од 1 підшип.№312 -4шт, червень-

липень 

─″─ 

13 Ремонт насоса ХВО К20/30,3К6 од 2 підш.№305-4шт серпень -«- 

14 Ремонт  насоса сирої води К- 100-65-250 од 2 підш.№309-4шт серпень ─″─ 

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

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

К20/30 
од 3 підш №.308-6шт. липень ─″─ 

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

червень 

─″─ 

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



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

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

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

22 Ремонт (ревізія) з/арматури котельні од 155 набивання сальник.-19кг,болти - 60кг серпень ─″─ 

Заміна запірної арматури котельні од 14 вентиль фл.з фл.кришкою Д32мм -6од., фл.з 

фл.кришкою Д50мм – 6од.Засувка  Д100мм – 

2од. 

червень-

липень 

─″─ 

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

17кг 

вересень ─″─ 

24 Заміна з/арматури т/мереж од 4 Засувки:  Д200мм -2од, Д150 -2од. 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. 100 Труба Д 108мм - 100м.п. вересень ─″─ 

27 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 19244 заглушки, вода, електроенергія,гума технічна квітень ─″─ 

28 Обстеження ТК та ремонт при необхідності   67 цегла,цемент,пісок вересень ─″─ 

           КОТЕЛЬНЯ  № 15 вул.Руднєва,73       2021рік    

1 Ремонт котлів НІКА -1,25Гн од 2 асбокартон, труба Д 51мм квітень Начальн

ик 

2 Поточний ремонт горілочних пристроїв од 2   травень ТР№2 

3 Поточний ремонт обладнання ГРУ ( РДУК, ПСК, 

фільтр газовий) 
од 4 мастило графитне,паронит травень Блохін 

О.В, 

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 гума технична, гас,  набивання сальникове, 

болти, гайки, мастило "агринол". 

травень ─″─ 

6 Поточний ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики, ел.блок "Контур" 
од 44 підшипники,мастило 1/13 травень ─″─ 

7 Ремонт мережних насосів №1,№2 К 45/55 од 2   травень ─″─ 

8 Ревізія  мережного насоса №3 UPS80/30 F од 2 підш.№307-4шт квітень ─″─ 

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 запірної тарматури котельні од 1 засувка Д100мм - 1 од. травень ─″─ 

13 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 1066 заглушки, вода, електроенергія,гума технічна квітень ─″─ 

 14 Заміна запірної арматури теплових мереж  од 1 засувка Д80мм - 1 од. серпень ─″─ 

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

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

              

  КОТЕЛЬНЯ  № 16 вул. Л.Чайкіної       2021рік   

1 Ремонт   котлів "Ревокатова" од 2 колосники-10шт.,цегла червона , цегла    

вогнестійка, металеві щітки,глина вогнестійка 

липень  начальни

к 

вугільної 

котельні 

кот.№16               

Ченчеви

ч О.М. 

2 Ремонт підживлювального насосу К45/30,К20/30 од 2  гума технічна,сальн.набивання,підшипники липень    

3 Ремонт насосу мережного К80-50-200 од 2  гума технічна,сальн.набивання,підшипники липень ─″─ 

4 Ремонт запірної арматури котельні та теплових од 32   Болти,гайки, гума 

технічна,сальн.набивання,підшипники 

липень  ─″─ 

5 Заміна запірної арматури котельні од 6 Засувка Д100мм– 2од,.Д80мм-2од.,Д50мм- 

2од.,клапан зворотній горизонтальний -Д80мм 

- 5од 

липень  ─″─ 

6 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 892 заглушки, вода, електроенергія,гума технічна червень ─″─ 

7 Обстеження ТК та ремонт при необхідності од 13 цегла,цемент,пісок вересень ─″─ 

8 Перепідключення  трубопроводів котельні 

№17  

м.п. 400 Труба Д 108мм - 400м.п. липень  ─″─ 

  КОТЕЛЬНЯ  № 17 вул. Захисників 

України 

      2021рік   

1 Поточний ремонт котлів НІІСТУ- 5 од 2 колосники-20 од..,металеві  щітки,цегла 

вогнестійка,глина вогнестійка 

липень начальни

к 

вугільної 

котельні 

кот.№17               

Ченчеви

ч О.М. 



2 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 5   липень ─″─ 

3 Поточний ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики 
од 10   липень ─″─ 

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

5 Ремонт крана "Піонер" од 1 ремонт привода( канат сталевий,смазка 

,болти,гайки) 

липень ─″─ 

6 Ремонт насоса підживлювального К-20/30 од 1 підшипники,мастило 1/13 липень ─″─ 

7 Ремонт насоса дренажного ВКС 5/24 од 1 підш.№305- 2 шт.,втулка липень ─″─ 

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

9 Ремонт з/арматури котельні од 43 гума технічна,болти,гайки липень ─″─ 

10 Заміна зап.арматури котельні од 6 Кран кульовий Д15мм – 4од.,кран кульовий 

Д20 -1од.,засувка Д50мм – 1шт.,клапан 

запобіжний одноважільний фланцевий Д50мм- 

1од. 

липень ─″─ 

11 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 1095 заглушки, вода, електроенергія,гума технічна липень ─″─ 

12 Заміна зап.арматури теплових мереж од 8 Кран кульовий Д15мм - 4 од.,кран кульовий - 

20мм - 4шт.,засувки Д100мм - 3од.,Д50мм -

3од,Д 80мм - 3од. 

липень ─″─ 

13 Ремонт(ревізія) з/арматури т/мереж од 13 болти -8кг,набив.сальн.,3кг,гума  -8кг липень ─″─ 

14 Обстеження ТК та ремонт при необхідності од 13 цегла,цемент,пісок вересень ─″─ 

  КОТЕЛЬНЯ №19 ,вул. 1Травня  ЗОШ 

№5 

      2021рік  Начальн

ик 

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

2 Поточний ремонт горілочних пристроїв од 2   червень Блохін 

О.В, 

3 Поточний ремонт обладнання ГРУ( РДУК, 

ПСК,ПЗК, фільтр газовий) 
од 4 гума технична,  набивання сальникове,  

мастило "агринол". 

червень ─″─ 

4 Поточний ремонт газової запірної арматури 

котельні на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, 

крани. 

од 11 гума технична,  набивання сальникове,  

мастило "агринол". 

вересень ─″─ 

5 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 6   травень ─″─ 

6 Поточний ремонт КВП і А котельні:манометри, 

датчики 
од 43   травень ─″─ 

7 Ревізія насоса підвищувального ХВО CH2 - SOF од 1 підшипники,мастило 1/13 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 болти ,набив.сальникове,гума  технічна травень ─″─ 

   КОТЕЛЬНЯ N 3,вул.Краснолиманська       2021рік    

1 Поточний ремонт  котлів №1, №2, №3 , №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 4 камінь пальниковий ,електроди,кисень, газ,  

труба котлова Д 51мм ,асбошнур, асбокартон, 

вода,електроенергія 

червень Начальн

ик ТР№3 

Ісаєнков 

Д.С. 

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

Д320/70  
од 2 підшипники № 307- 2 од., набивання 

сальникове, мастило солидол,гума технічна 

травень ─″─ 

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   червень ─″─ 

8 Поточний рем. обладнання ГРУ  ( РДУК, 

ПСК,ПЗК , фільтр газовий) 
од 4 набивання сальникове, мастило солидол,гума 

технічна 

червень ─″─ 

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

вентилі, клапани, крани. 
од 38 набивання сальникове, мастило солидол,гума 

технічна 

червень ─″─ 

10 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 11   червень ─″─ 

11 Поточн.ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики, ел.блок "Спектрум" 
од 49   червень ─″─ 

12 Ревізія Na-кат.фільтрів Д 1000 

мм,чищення,заміна трубопроводу та щтуцерів 

Д15мм,вигрузка -загрузка сульфовугілля 

од 3 гума технична, набивання сальникове, болти, 

гайки, мастило "агринол". 

червень ─″─ 

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

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

при необхідності. 

од 2 гума технична, набивання сальникове, болти, 

гайки, мастило "агринол". 

червень ─″─ 

14 Поточний ремонт солерозчинника Д-1000 мм, 

чищення, промивка,   вигрузка - загрузка щебеня, 

зварювальні роботи при 

необхідності.зварювальні роботи при 

необхідності.                

од 1  гума технична,сальникове набивання, 

болти,гайки,мастило агринол ,графітне ін. 

червень ─″─ 



15 Поточний ремонт запірної арматури котельні: 

засувки, вентилі муфтові та фланцеві, крани 

скидні ,клапани запобіжні  

од 91  гума технична,сальникове набивання, 

болти,гайки,мастило агринол ,графітне ін. 

квітень-

червень 

─″─ 

16 Заміна запірної арматури котельні . од 32 засувки Д200-2од.Д100-2од ,.  вентилі 

фланцеві Д 50 мм-5од, вентиль муф,Д15мм -

10од,Д20мм – 10од, ,Д32мм – 2од,вентиль 

Д63мм. -1од.                                                                             

червень ─″─ 

17 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 8647   червень ─″─ 

18 Поточний рем.(ревізія) зап. арматури теплових  

мереж: засувки, вентилі муфтові 
од 68 набивання сальникове, мастило солидол,гума 

технічна 

червень ─″─ 

19 Заміна запірної арматури теплових мереж . од 8 засувки Д150-4од.Д100-4од                                                                          червень ─″─ 

              

20 Заміна теплових мереж всього, в.ч.:  м.п. 1033     ─″─ 

  вул.Краснолиманська 35 (ТК39) вул.Миру 20 

(ТК43) 

м.п. 330 Труба Д108мм - 330м.п. червень ─″─ 

  вул.Краснолиманська ТК 2- ТК7 м.п. 170 Труба Д219мм  - 170м.п. червень ─″─ 

  вул.Миру ,11 - вул.Миру  (ТК13а) м.п. 45 Труба Д159 мм - 45м.п. червень   

  всього труба металева м.п. 545     ─″─ 

21 Заміна  труб РР: м.п.       ─″─ 

  вул.Театральна,1 (ТК53) - вул.Театральна,9 

(ТК83) 

м.п. 250 труба РР Д110мм - 250 м.п. липень ─″─ 

  Заміна вводів : м.п.         

  вул.Миру 8 м.п. 60 труба РР Д 63мм - 60м.п. червень ─″─ 

  вул.Залізнична 10 м.п. 64 труба РР Д 63мм - 64м.п. червень ─″─ 

  вул.Шахтарської слави ,18 м.п. 30 труба РР Д50мм - 30м.п. червень ─″─ 

  вул.Шахтарської слави ,16 м.п. 30 труба РР Д50мм - 30м.п. липень ─″─ 

  вул.Молодіжна ,19 м.п. 24 труба РР Д 63мм - 24м.п. липень ─″─ 

  вул.Молодіжна ,6 м.п. 30 труба РР Д 63мм - 30м.п. липень ─″─ 

  всього труба поліпропіленова: м.п. 488       

22 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од 85 цегла,цемент,пісок   ─″─ 

        КОТЕЛЬНЯ N 9,вул.Пушкіна       2021рік  Начальн

ик ТР№3 

Ісаєнков 

Д.С. 



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 

липень ─″─ 

2 Ревізія мережного насосу № 1FG100/200  Д200/36 од 2 підшипники №307 -2шт., .,втулки та ін. липень ─″─ 

3 Поточний ремонт підживлюючого насосу К20/30 од 2   липень ─″─ 

4 Поточний ремонт горілочних пристроїв із 

зніманням з місця. 
од 3 підшипники № 305 — 4 од ,набивання 

сальникове, мастило солидол,гума  

червень ─″─ 

5 Поточний ремонт обладнання ГРУ  ( РДУК, 

ПСК,ПЗК , фільтр газовий) 
од 4   липень ─″─ 

6 Поточний ремонт газової запірної армат. котельні 

на ГРУ: засувки, вентилі, клапани 
од 42 набивання сальникове, мастило солидол,гума 

технічна 

липень ─″─ 

7 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 8   липень ─″─ 

8 Поточн.ремонт КВП і А котельні: 

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

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

промивка  
од 3  гума технична,сальникове набивання, 

болти,гайки,мастило агринол ,графітне ін. 

липень ─″─ 

10 Поточний ремонт солерозчинника Д-1000 мм, 

чищення, промивка,   вигрузка - загрузка щебеня, 

зварювальні роботи при 

необхідності.зварювальні роботи при 

необхідності.                

од 1 гума технична, гас, сальникова набивка, 

болти,гайки, мастило агринол 

липень ─″─ 

11 Ревізія баку запасу води V -13,5м3 , чищення од 1  гума технична,сальникове набивання, 

болти,гайки,мастило агринол ,графітне ін. 

червень-

липень 

─″─ 

12 Поточний ремонт (ревізія) запірної арматури 

котельні: засувки,  вентилі муфтові та фланцеві.  
од 84  гума технична,сальникове набивання, 

болти,гайки,мастило агринол ,графітне ін. 

липень ─″─ 

13 Заміна запірної арматури котельні . од 37 Засувка Д100мм– 2од,.Д150мм-1од.,вентиль 

муфтовий Д15-12од.,,фланц.Д32мм-2од. 

липень ─″─ 

14 Заміна трубопроводів котельні . од 70  руба поліпрпіленова Д63мм -50м.п.,Д25мм -

20м.п., 

липень ─″─ 

15 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 5287   липень ─″─ 

16 Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

теплових мереж: засувки, вентилі муфтові 
од 39 гума технична, сальникове 

набивання,болти,гайки, солідол та ін. 

липень ─″─ 

17 Заміна запірної арматури теплових мереж. од 8 Засувка Д100мм–8од,. липень ─″─ 

18  Заміна   треплових мереж: м.п. 200   липень ─″─ 



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

  заміна вводу:вул.Пушкіна ,4  м.п. 80 Труба РР Д63мм - 80м.п. вересень ─″─ 

  заміна вводу:вул.Тиха,8 м.п. 20 Труба РР Д63мм - 20м.п. вересень   

 19 Обстеження ТК та ремонт при необхідності  од. 31 цегла,цемент,пісок     

    КОТЕЛЬНЯ N10,вул.  

Шахтарської слави 

      2021рік  ─″─ 

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. 

вересень Начальн

ик ТР№3 

Ісаєнков 

Д.С. 

2 Поточний ремонт підживлюючих насосів  №1  

К20/30 
од 2 підшипники - № 305 -4 од. та ін.   ─″─ 

3 Поточний ремонт підвищувального  насосу К 

65-50-160   

од 1 підшипники - № 305 -2 од. та ін. липень ─″─ 

4 Поточний ремонт мережних насосів  Д-320/50 

(2од.),FG100/200 (1од.)  
од 3 підшипники - № 307- 4 од. № 309- 2 од.та ін. липень ─″─ 

5 Поточний ремонт рециркуляціного насосу К-100-

80-160 
од 1 підшипники -№307- 2 од.та ін. липень ─″─ 

6 Поточний ремонт горілочних пристроїв із 

зніманням з місця. 
од 5   липень ─″─ 

7 Поточний рем. обладнання ГРУ  ( РДУК, 

ПСК,ПЗК , фільтр газовий) 
од 4   липень ─″─ 

8 Поточний ремонт газової запірної арматури 

котельні на ГРУ: засувки, вентилі, клапани 
од 13   липень ─″─ 

9 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 12   липень ─″─ 

10 Поточн.ремонт КВП і А котельні: 

манометри,датчики, ел.блок "Спектрум" 
од 41 мастило агринол ,графітне ін. липень ─″─ 

11 Поточний ремонт  Na-кат. фільтрів Д 1500 мм - 2 

од., чистка, промивка 
од 2 гума технична, гас,  набивання сальникове, 

болти, гайки, мастило "агринол". 

липень ─″─ 

12 Ревізія солерозчинника Д-1000 мм, чистка, 

промивка 
од 1  гума технична,сальникове набивання, 

болти,гайки,мастило агринол ,графітне ін. 

липень ─″─ 

13 Ревізія  баку запасу води V - 6,75 м3 чистка од 1 підшипники,мастило 1/13 липень ─″─ 

14 Ремонт бака запаса води V -27м3 ,зварювальні 

роботи 
од 1   липень ─″─ 



15 Поточний ремонт (ревізія)запірної арматури 

котельні: засувки, вентилі муфтові та 

флан.,клапани запобіжні  

од 82 гума технічна,болти,гайки, липень ─″─ 

 16 Заміна трубопроводів  котельні од 76 труба РРД110-10,Д63-40,,Д20-20м.п.,Д273мм-

6м.п. 

липень ─″─ 

17 Заміна запірної  арматури котельні од 21  Засувки Д150мм – 1од, Д200мм – 4од. клапан 

зворотній  Д150мм – 1од.,вентиль муфт, 

Д20мм – 10од., фл.Д32мм – 3од., фл.Д50мм – 

5од. 

червень ─″─ 

18 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 8998 заглушки, вода, електроенергія,гума технічна липень ─″─ 

19 Заміна запірної арматури теплових мереж. од 8 засувки Д 100мм -2 од,  Д150мм-6од. вересень ─″─ 

20 Поточний ремонт (ревізія) запірної арматури 

теплових мереж: засувки, вентилі 
од 58 гума технічна, сальникова набивка, 

болти,гайки, солідол. 

червень  ─″─ 

              

21 Заміна теплових мереж: м.п. 562     ─″─ 

  вихід з котельні- ТК1а м.п. 120 Труба Д219мм -120м.п. червень ─″─ 

  вул.Шахтарська,8 (ТК32) –

вул.Шахтарська,10(ТК48) 

м.п. 100 Труба Д159мм -100м.п. червень ─″─ 

  вул.Маяковського ,22 (ТК68)- 

вул.Маяковського,24(ТК69) 

м.п. 92 Труба Д159мм - 92м.п. червень ─″─ 

  Музична школа (ТК28-ТК71) м.п. 100 Труба РР Д63мм -100м.п. серпень ─″─ 

 22 Заміна вводу: м.п.       ─″─ 

  вул.Шахтарської слави 12 м.п. 30 Труба РР Д63мм -30м.п. серпень ─″─ 

  вул.Шахтарської слави 17 м.п. 20 Труба РР Д50мм -20м.п. серпень ─″─ 

  РПЛ 80, 3 корпус м.п. 100 Труба РР Д63мм -30м.п. серпень ─″─ 

              

23 Обстеження ТК та ремонт при необхідності   74 цегла,цемент,пісок вересень ─″─ 

    КОТЕЛЬНЯ  

№ 12,вул.Краснолиманська 

      2021рік    

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

КВГМ 1,6-95Сн з проведенням чищення трубної 

частини котлів, жарової труби. 

од 5 труба котлова ,камінь пальниковий, 

електроди,кисень, газ,асбошнур, асбокартон, 

вода ,електроенергія 

липень-

серпень 

Начальн

ик ТР№3 

Ісаєнков 

Д.С. 



2 Поточний ремонт підживлючого насосу  №1,№2 - 

К20/30 
од 2 підшипники - № 305 -4шт., втулки та ін. липень ─″─ 

3 Поточний  ремонт підвищуючого насосу 6К8, з 

заміною підшипників 
од 1 підшипники - № 306 -2шт., втулки та ін. липень ─″─ 

4 Поточний ремонт мережних насосів  Д-320/50   

(2од.),FG100/200 (1од.)  
од 3 підшипники -№307- 4од.,-№309- 2од., в втулки 

та ін. 

серпень ─″─ 

5 Поточний ремонт рециркуляціного насосу К-100-

80-160, 
од 1 підшипники - № 305 -4шт., втулки та ін. серпень ─″─ 

6 Поточний ремонт горілочних пристроїв із 

зніманням з місця. 
од 5   серпень ─″─ 

7 Поточний рем. обладнання ГРУ  ( РДУК, 

ПСК,ПЗК ,ПКН, фільтр газовий) 
од 4   серпень ─″─ 

8 Поточн.рем.газової запірної арматури котельні на 

ГРУ: засувки, вентилі 
од 39   серпень ─″─ 

9 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 12   серпень ─″─ 

10 Поточн. рем. КВПі А котельні: 

манометри,датчики, ел.блок "Спектрум" 
од 38   серпень ─″─ 

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

2од 
од 3 сульфовугілля (катіоніт)гума технична, 

набивання сальникове, болти, гайки, мастило 

"агринол". 

серпень ─″─ 

12 Ревізія  солерозчинника Д-1030 мм, чищення, 

промивка 
од 1   серпень ─″─ 

13 Ревізія   баку запасу води V - 25м3 чищення, 

промивка 
од 1   липень ─″─ 

14 Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

котельні: засувки, вентилі  
од 78   липень-

серпень 

─″─ 

15 Заміна запірної арматури котельні од 23 засувки Д100мм — 2од,Д150мм – 1од.клапан 

зворотній Д150мм- 1од.  вентиль фл. 32 -4од.Д 

50 - 15од,  

серпень ─″─ 

16 Гідравлічні випробування  теплових мереж м.п. 8242       

17 Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

теплових мереж: засувки, вентилі 
од 46     ─″─ 

18 Заміна запірної арматури теплових мереж. од 4 засувки Д100мм — 2од,Д150мм – 2од, серпень ─″─ 

19 Заміна теплових мереж:в т.ч: м.п. 366   серпень ─″─ 

  вул.Запоріжська,6 (ТК27) -

вул.Запоріжська,10(ТК48) 

м.п. 86 Труба Д159мм -86м.п. серпень ─″─ 



  вул.Пушкіна,37    ТК20 -ТК19 м.п. 120 Труба Д219мм - 120м.п. серпень ─″─ 

  вул.Миру 25 (ТК43)  - вул.Миру ,27 (ТК26) м.п. 160 Труба РР Д110мм -160м.п. вересень ─″─ 

      366       

20 Обстеження ТК та ремонт при необхідності од 60 цегла,цемент,пісок вересень ─″─ 

  

 
      КОТЕЛЬНЯ  № 20 вул.Запоріжська        2021рік  Начальн

ик ТР№3 

Ісаєнков 

Д.С. 
1 Ревізія котлів СА-150 з проведенням чищення 

поверхні котла 
од 2 труба котлова ,камінь пальниковий, 

електроди,кисень, газ,асбошнур, асбокартон, 

вода ,електроенергія 

травень 

2 Ревізія насосів :мережного , 

рециркуляції,підвищувального:UPS 32 -30F -

2шт,UPS4-180F-1шт,  CН2-50-1шт. 

од 4 гума технична, набивання сальникове, мастило 

"агринол". 

травень ─″─ 

3 Поточний ремонт горілочних пристроїв із 

зніманням з місця. 
од 2   травень ─″─ 

4 Поточний рем. обладнання ГРУ  ( РДУК, 

ПСК,ПЗК , фільтр газовий) 
од 4   квітень ─″─ 

5 Поточн.рем.газової запірної арматури котельні на 

ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани. 
од 18   травень ─″─ 

6 Поточний ремонт електродвигунів котельні: од 6   травень ─″─ 

7 Поточн. рем. КВПі А котельні: 

манометри,датчики 
од 42   травень ─″─ 

8 Ревізія  баків: запасу води ХВО,расширителя 

(чищення) 
од 2   травень ─″─ 

9 Ревізія установки ХВО (чищення) од 1   травень ─″─ 

10 Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

котельні: засувки, вентилі  
од 28 гума технічна, сальникова набивка, 

болти,гайки, солідол. 

травень ─″─ 

11 Заміна запірної арматури котельні од 5 вентиль муф. 20 -5од. травень ─″─ 

12 Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури 

теплових мереж: засувки, вентилі 
од 4 гума технічна, сальникова набивка, 

болти,гайки, солідол. 

травень ─″─ 

13 Заміна теплових мереж: м.п. 45   травень ─″─ 

14 харчоблок м.п. 10 труба поліпропіленова Д32мм - 10м.п. травень ─″─ 



 

 

 

 

 

              Керуючий справами виконкому ради                                                                                                                            А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 адмінбудова м.п. 35 труба поліпропіленова Д50мм - 35м.п. травень ─″─ 

16 
 
 

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

17 По  КП"Покровськтепломережа" на 

виконання підготовчих та ремонтних  робіт 

(ППР) у 2021 році заплановано використання 

коштів: 

тис.грн. 4500   квітень-

вересень 

  
 
 
 
 
 



Додаток 7 

до рішення виконкому міської ради 

14.04.2021 № 129 

 

 

 

Заходи з підготовки об’єктів до роботи 

в осінньо-зимовий період 2021-2022  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. 

 

500 

 

квітень-вересень 

Начальники 

дільниць – 

Перепелиця Ю.Е. 

Лакатош. О.О. 

Лисичкін Ю.В. 

Заміна зношених ділянок              м 10074 липень - червень Перепелиця Ю.Е. 

Лакатош. О.О. 

 

Разом: м 10074   

Заміна ПГ  од. 3 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. 8 липень-серпень Гончарова Г.П.- 

начальник насосних 

станцій 

 

Водопровідні мережі м. Родинське 



Заміна зношених ділянок              
 

м 625 
 

квітень-серпень 

 

Начальник дільниці 

- 

Лисичкін Ю.В. 

Разом: м 625   

Заміна ПГ  од. 5 квітень-вересень  

 

Начальник дільниці 

- 

Лисичкін Ю.В. 

 

 

Ремонт ПГ од. 5 квітень-вересень 

Заміна   засувок  од. 3 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 

 

   94  квітень-серпень 

 

 

Начальник дільниці 

- 

Головльова Н.Д.  

 

 

 

 

Гідропромивка каналізаційних 

мереж 
км 2,0 квітень-вересень 

Усунення окремих витоків од.     4 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    265 березень - квітень  

Начальник дільниці 

- 

Лисичкін Ю.В. 

 

 

 

 

 

Чистка каналізаційних 

колодязів 

од. 30 квітень-вересень 

Ремонт колодязів од. 10 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 8 

до рішення виконкому міської ради 

14.04.2021 № 129 

 

 

ЗАХОДИ 

з підготовки об’єктів до опалювального періоду 2021-2022 років по відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області 

 

Заклад Ревізія запірної 

арматури 
Заміна труб 

опалення 
Гідропневмат. 

промивка 
Опресовка 

Кількіс

ть,шт 
Термін 

викон.до 
Кількі

сть,м 
Термін 

викон. 
Кількість 
об’єктів 

Термін 

викон. 

до 

Термін 
викон. 

Тиск, 

атм 

БПГ   2   15.08.      -   -   1  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 2   2   15.08.      -   -   1  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 3 4 15.08.      -   -   2  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 4   -   -   -  - -   - - - 

НВК № 2   2  15.08. 70 15.07.   1  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 6   -   -   -  - -  - - - 

ЗОШ № 8   -   -   -   - -   - - - 

ЗОШ № 9   2   15.08.   -   -   1  17.08 17.08 6,0 

НВК № 1  10   15.08.   -   -   2  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 12   5   15.08.   -   -   1  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 14   2   15.08.   -   -   1  17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 15   2   15.08.   -   -   1  17.08 17.08 6,0 

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

ЗОШ № 35    2 15.08. 80 31.08   2     17.08 17.08 6,0 

ЗОШ № 36 5 15.08. - -   1  17.08 17.08 6,0 

Ліцей 2 15.08. - -   1  17.08 17.08 6,0 

ЗДО № 2 2 15.08. 12 31.08.    1  20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 3 2 15.08. - -    1  20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 4 2 15.08. - -    1  20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 5 4 15.08. - -    3  20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 6 2 15.08. - -   1 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 7 2 15.08. - -   1 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 8 2 15.08. - -   1 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 10 2 15.08. - -   1 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 11 2 15.08. - -   1 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 12 - - - -   2 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 13 2 15.08 - -   2 20.08 20.08 6,0 

ЗДО № 14 2 15.08. - -   2 27.08 27.08 6,0 

ЗДО № 15 4 15.08. - -   3 27.08 27.08 6,0 

ЗДО № 16 2 15.08. 90 31.08   2 27.08 27.08 6,0 

ЗДО № 42 2 15.08. - -   1 27.08 27.08 6,0 

ЗДО № 43 2 15.08. - -   1 27.08 27.08 6,0 

ЗДО № :63  15.08. - -   1 27.08 27.08 6,0 

СЮТ 2 15.06. - -   1 27.08 27.08 6,0 



 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклад Ревізія запірної 

арматури 
Заміна труб 

опалення 
Гідропневмат. 

промивка 
Опресовка 

Кількіс

ть,шт 
Термін 

викон.до 
Кількі

сть,м 
Термін 

викон. 
Кількість 
об’єктів 

Термін 

викон. 

до 

Термін 
викон. 

Тиск, 

атм 

ЦТД 2 15.06. - -   2 27.08 27.08 6,0 

Гришинський 

НВК 

- - - -   2 31.07. 31.07. 6,0 

Новоєлизаветі

вський НВК 

- - - -   2  31.07. 31.07. 6,0 

Піщанський 

НВК 

- - - -   2  31.07. 31.07. 6,0 

Срібненський 

НВК 

- - - - 2  31.07. 31.07. 6,0 

Новотроїцька 

ЗОШ 

- - - - 1  31.07. 31.07. 6,0 

Лисівська 

ЗОШ 

- - - - 1  31.07. 31.07. 6,0 

Першотравнев

ий ЗДО 

1 15.06. - - 1  31.07. 31.07.  6,0 

Успенівський 

ЗДО 

- - - - 1   31.07.  31.07. 6,0 

Лисівський 

ЗДО 

- - - -   1   31.07.   31.07.  6,0 

Відділ освіти 2 01.07. - -   1 27.08 27.08 6,0 



Додаток 9 

до рішення виконкому міської ради 

14.04.2021 № 129 

 
ЗАХОДИ 

по підготовці  КНП «Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування» 

Покровської міської ради Донецької області 
до  опалювального періоду 2021-2022 р.р. 

 

Найменування заходу  Кількість Строк  проведення  Відповідальний за 

виконання 

Повірка лічильників, 

поточний ремонт 

системи опалення, 

заміна труб, запірної 

арматури, 

промивання 

радіаторів, 

гідравлічне 

випробування та 

промивка 

внутрішньої системи 

опалення. 

6 будов  ІІ квартал 2021р 

(квітень-травень) 

Заступник директора 

По тех. питанням. 

Капітальний ремонт 

покрівлі. 

Головний корпус. ІІІ квартал 

2021р 

Заступник директора 

По тех. питанням. 

Встановлення дверей 

входу підвальних 

приміщень та виходів 

на покрівлю. 

2 будови ІІІ квартал 

2021р 

Заступник директора 

По тех. питанням. 

Поточний ремонт 

фасаду. 

Головний корпус. ІІІ квартал 

2021р 

Заступник директора 

По тех. питанням. 

Відновлення 

зовнішнього 

освітлення території 

лікарні по Проекту 

«Підвищення 

енергоефективності» 

6 будов ІІ-ІІІ квартал 

2021р 

Заступник директора 

По тех. питанням. 

Встановлення 

водонагрівальних 

бойлерів (4шт.) 

Головний корпус ІІІ квартал 

2021р 

Заступник директора 

По тех. питанням. 

Фарбування труб 

водопровідних мереж  

Акушерсько-

гінекологічний 

корпус. 

ІІІ квартал 

2021р 

Заступник директора 

По тех. питанням 

Благоустрій 

лікарняного містечка. 

6 будов ІІ-ІІІ квартал 

 

2021р 

Заступник директора 

По тех. питанням 

Санітарна обрізка та 

видалення аварійних 

дерев. 

4 од. ІІ-ІІІ квартал 

2021р 

Заступник директора 

По тех. питанням 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 



Додаток 10 

до рішення виконкому міської ради 

14.04.2021 № 129 

 

ЗАХОДИ  

щодо підготовки об’єктів      

КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області                       

до осінньо-зимового періоду 

2021-2022  р.р. 

 

№ 

п/п 

Заходи Найменування 

об’єктів 

Строки 

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 

 Згідно 
документаціїПТЕ 

ТУ і М із змінами 

від 12.01.2010 
пункт: 5.3.16 

2 Провести атестацію робочого персоналу, які 

обслуговують енергетичні об’єкти КП «ЦПМСД» 

Покровської міської ради Донецької області 

 01.08.2020р. 

3 Забезпечити схемами енергопостачання та довести до 

нормального режиму роботи, згідно проектних рішень 

Амб. № 

1,3,2,4,6,5 

ДМК,10 

До 

01.09.2021 

4 Оновити утеплення вхідних дверей, вікон, інженерних 

об’єктів будівель КП «ЦПМСД» Покровської міської 

ради Донецької області 

Амб. №10, 

5,6,3,2,1 

До 

01.09.2021 

5 Провести протиаварійні тренінги з відповідальним 

технічним персоналом 

Амб. № 

5,6,3,2,1, 

3ДМК 

До 

01.09.2021 

6 Провести госповірку теплових лічильників згідноно 

паспортній документації, госповірку манометрів та 

термометрів 

Амб. № 1 До 

01.09.2021 

7 Провести ревізію запорної арматури,чистку 

грязевиків,радіаторів внутрішньої опалювальної 

системи згідно графіків ППР 

Амб. № 

2,3,5,1, ДМК 

До 

01.09.2021 

8 Скомпонувати необхідні запаси матеріально-техничних 

ресурсів для ліквідації аварійних сітуаціях на 

внутрішніх тепломережнихсетях 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 

01.09.2021 

9 Після закінчення опалювального сезону 2020-2021рр. 

провести гідропневматичне промивання внутрішньої 

системи опалення із застосуванням здавленого повітря. 

Висновки оформити належними актами 

Амб. № 

3,2,1,4,5,6 

ДМК,10, 

До 

01.09.2021 

10 Після виконання ремонтнопрофілактичних 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 

До 

01.09.2021 

11 Перед початком опалювального сезону 2020-2021рр 

провести гідравлічні випробування внутрішньої системи 

опалення на цільність та Висновки іспитів оформить 

Амб. № 

3,2,1,4,5,6 

ДМК,10 

До 

01.09.2021 



відповідними актами 

12 Укомплектовати робочі місця виробничого персоналу 

оперативною та технічною документацією 

Амб. № 

3,2,1,4,5,6 

ДМК,10 

До 

01.09.2021 

13 Організовувати та проводити профілактичні огляди та 

плановопопереджувальні 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 

14 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 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 11 

до рішення виконкому міської ради 

14.04.2021 № 129 

 

Заходи 

по підготовці КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради  

Донецької області до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р. 

 

№з/п Найменування заходів Обсяг робіт Термін 

виконання 

1 Ремонт і профілактика 

мережі опалення. 

Ревізія заслінок на елеваторних 

вузлах - 16 шт. 

 

Заміна труб Д 80 мм та Д 50 

мм-100 м в цілому. 

2-3 квартал 

2021р. 

2 Промивка внутрішньої 

мережі опалення, 

опресовування системи. 

 

1000 м/п 

 

3 квартал  

2021 р. 

3 Ремонт водопровідної 

мережі. 

заміна аварійних труб  

Д -80,50мм-7м 

 

до 01.10.21. 

4 Ремонт каналізаційної 

мережі. 

Заміна аварійних труб 

Д- 100, 50мм- 1 О м 

 

до 01.10.21. 

5 Поточний ремонт м’якої 

крівлі лікарні. 

м’яка крівля терапевтичного 

відділення, стерилізаційної, 

приймального відділення -  610м2 

 

до 01.10.21 

 

6 Провести ремонтні роботи 

фундаменту будівель та 

споруд. 

50 м2  

до 01.09.21. 

7 Провести ремонтні роботи 

ганку, приямок будівель та 

споруд. 

40 м2  

до 01.10.21. 

8 Провести ремонтні роботи 

по відновленню навісу 

ганку поліклініки 

Зварювальні роботи 

20 м2 

2-3 квартал 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 



Додаток 12 

до рішення виконкому міської ради 

14.04.2021 № 129 

 

 

Заходи 

по підготовці КНП «Родинська міська лікарня» 

до роботи в зимових умовах 2021-2022 р.р. 

 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. 

Ревізія теплоізоляційних покриттів труб 

опалювання на горищах і в підвалах  

будівель 

 

серпень 

2021 

 

завгосп,  

сестри-господарки 

2. 

Проведення гідравлічних іспитів системи 

опалювання всередині  будівель 

 

серпень 

2021 

  

завгосп 

3. 
Проведення поточного ремонту будівлі 

харчоблоку 

II квартал 

2021 
завгосп 

4. 

Заміна каналізаційної труби d 100 на 

пластикову  20м на харчоблоці 

 

II - III 

квартал 
завгосп 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 13 

до рішення виконкому міської ради 

14.04.2021 № 129 

 

 

Заходи 

з  підготовки  КП «Покровська  міська  стоматологічна  поліклініка» 

Покровської  міської  ради  Донецької  області   до  роботи 

в  осінньо- зимовий    період  2021-2022 років 

 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 

1 

 

Провести  Державну  повірку  приладу  обліку  теплової  енергії липень 2021 

2 

 

Провести  Державну  повірку  приладу  обліку  води липень 2021 

3 

 

Зробити  промивку та  опресування  системи  опалення. вересень 2021 

4 Поточний ремонт системи опалення в приміщенні роздягальні 

в технічній  лабораторії,  каб. №23 

липень-

вересень 2021 

5 Поточний ремонт системи  водопостачання в  приміщенні  каб. 

№3, №11, №8, №28,  гіпсовочній. 

червень-

вересень 2021 

6 Поточний ремонт каналізаційної системи в приміщенні каб. 

№8, №9, №27, №26, гіпсовочній. 

червень-

вересень 2021 

7 Утеплення  дверей  підвального  приміщення (аварійний  

вихід). 

вересень 2021 

8 Поточний  ремонт  покрівлі. вересень 2021 

 

 
 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 14 

до рішення виконкому міської ради 

14.04.2021 № 129 

 

 

Заходи 

з  підготовки до  роботи в  осінньо- зимовий    період  2021-2022 років 

  КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» 

Покровської  міської  ради  Донецької  області    

 

Найменування робіт Об єм 
Терміни 

виконання 

ЛІКВІДАЦІЯ (ОБРІЗКА) ДЕРЕВ    

Ліквідація дерев, усього шт/м3 
222 

квітень – 

жовтень  

384 
квітень – 

жовтень 

Обрізка дерев, усього шт/м3 
65 

квітень – 

жовтень  

38 
квітень – 

жовтень  

Розпилювання деревини , м3 
422 

квітень – 

жовтень  

Розколювання деревини,  м3 
337,6 

квітень – 

жовтень  

Розвезення дров по заявках, м3 
422 

квітень – 

жовтень  

Подрібнення гілок, м3 
600 

квітень – 

жовтень  

Викорчовування (видалення, випилювання) пнів, од 
30 

квітень – 

жовтень  

Роботи дільниці "Міськсвітло"   
 

Огляд та поточне обслуговування світильників для підтримки 

зовнішнього освітлення у робочому стані, шт 
2460 

квітень – 

жовтень  

Обстеження, ревізія, ремонт повітряних ліній для підтримки 

зовнішнього освітлення у робочому стані, м 
73500 

квітень – 

жовтень  

Ремонт та обслуговування виконавчих пунктів, шт 
222 

квітень – 

жовтень  

Поточний ремонт світлоточек по місту: 
  

квітень – 

жовтень  

 * Заміна ламп промислових LED 30W/E27, од 
1500 

квітень – 

жовтень  

 * Заміна світильників LED 30Вт, од 
30 

квітень – 

жовтень  

 * Заміна світильників LED 100Вт, од 
30 

квітень – 

жовтень  

Заміна світильників ШАР в парках та скверах, од 
60 

квітень – 

жовтень  

Заміна фото-реле 10А на безоблікових точках, од 
60 

квітень – 

жовтень  

Заміна ж/б опор, шт 
180 

квітень – 

жовтень  

Зимове утримання доріг та вулиць    

Придбання посипкового матеріалу   
 



сіль, тн 500 
вересень – 

жовтень  

гранвідсів, тн 2000 
вересень – 

жовтень 

Заготовити необхідний інвентар, інструменти для роботи в 

зимовий період для двірників   

серпень – 

жовтень  

Підготовка сезонного технічного обслуговування дорожньо-

будівельної техніки, механізмів 

МАЗ 

ЗИЛ  433362 КДМ 

ЗИЛ 43337 КДМ 

МТЗ 82.1 – 3 од. 

ХТЗ 3512   

Трактор Беларус 320.4  - 2 од. 

Навантажувач JCB4сх – 2 од. 

Навантажувач JCB1 сх 

Грейдер BGD 140 175 

Навантажувач JCB455 

Самоскид вантажний ВАРЗ FORD – 2од. 

  16 од. 

квітень – 

жовтень  

Проведення позачергових інструктажів водіїв про особливості 

роботи в осінньо-зимовий період   

вересень – 

жовтень 

 
 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


