
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про підсумки проходження 

опалювального сезону 2018/2019 рр. та 

організацію підготовки об’єктів 

житлово-комунального господарства до 

роботи в зимових умовах 2019/2020 рр. 

25 квітня 2019 року Старокостянтинів   № 130 

 

 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки виконавчого 

комітету міської ради Грозяна І.М. про підсумки проходження опалювального 

сезону 2018/2019 років, розглянувши заходи з підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства до роботи в зимових умовах 2019/2020 років, 

відповідно до розпорядження міського голови від 24 квітня 2019 року               

№ 111/2019-рвс «Про відрядження міського голови Мельничука М.С.» 

керуючись п. а. ст. 30, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника управління економіки виконавчого комітету 

міської ради Грозяна І.М. про підсумки проходження опалювального сезону 

2018/2019 років взяти до відома. 

 

2. Затвердити штаб по підготовці до опалювального сезону 2019/2020 років 

згідно з додатком 1. 

 

3. Затвердити заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального 

господарства міста до роботи в зимових умовах 2019/2020 років (додаються). 
 

4. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (Душенко О.С.), 

Старокостянтинівському комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» (Лактіонов О.Д.), 

Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі (Денега О.В.), 

Старокостянтинівському комунальному ремонтно-будівному шляховому
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підприємству (Тащук В.І.), Старокостянтинівському комбінату комунальних 

підприємств (Булич В.Є.), малому комунальному підприємству «Міськсвітло» 

(Кухар В.В.) забезпечити виконання затверджених заходів з підготовки об’єктів 

житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах 2019/2020 

років та щомісяця станом на 1 та 15 число, починаючи з 11 травня, та до 

початку опалювального періоду надавати управлінню економіки виконавчого 

комітету міської ради оперативну інформацію про хід виконання заходів 

(інформацію станом на 1 число надавати до 26 числа, станом на 15 число – 11 

числа). 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                          підпис                                      В. Богачук



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 25 квітня 2019 року № 130 

 

Заходи 

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства 

до роботи в зимових умовах 2019/2020 років. 

 

 

№ 

п/п 

Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 

І Підготовка об’єктів централізованого теплопостачання міста 

Котельня по вул. Героїв чорнобильців, 20 

1 Заміна регулятора газу на 

регулятор РДГ-50 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

2 Ремонт і очистка котлів 

твердопаливних НИИСТУ- 

5, 2 шт. 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

3 Будівництво під’їзної 

дороги до котельні для 

розгрузки пелетів 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

4 Ремонт і очистка котлів 

Колві-650, 3 шт. 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

5 Ремонт обладнання 

котельні (насоси, ХВО, 

котли, електрообладнання і 

приборів КВП і А) 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

6 Заміна аварійних труб 

теплопостачання від 

котельні до інфекційного 

відділення центральної  

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 районної лікарні на 

попередньо ізольовані d 50- 

100 м 

 ради 

7 Гідравлічне випробування 

теплових мереж і котлів 

НИИСТУ-5, 2 шт., 

КОЛВИ-650, 3 шт. після 

ремонту 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Котельня по вул. Миру, 44/3 

1 Ремонт обладнання 

котельні (котли, насоси, 

фільтри ХВО) і насосів 

ГВП 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

2 Ремонт електричного 

обладнання і освітлення 

котельні 

01.08.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

3 Ремонт футеровки котлів, 

газоходів, очистка котлів 

від сажі і накипу, шламу 

01.08.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

4 Гідравлічне випробування 

котлів, запірної арматури, 

трубопроводів після 

ремонту 

01.08.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

5 Промивка котлів, 

колекторів; заміна 

сульфоугля фільтрів ХВО 

01.08.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

6 Ремонт та очистка 

підігрівачів ГВП 

01.08.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

Котельня по вул. Варчука, 18 

1 Реконструкція теплових 

мереж із заміною труб на 

попередньо ізольовані з 

прокладкою в існуючих 

каналах та камерах для 

з’єднання котелень по вул. 

Миру, 44/3 та вул. Героїв 

Крут, 5/1 з котельнею по 

вул. Варчука, 18, 

загальною протяжністю 

11927 м 

01.10.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

2 Ремонт футеровки котлів, 

ремонт газоходів котлів 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

3 Ремонт, промивка 

(очистка) підігрівачів ГВП 

від накипу 

01.09.2019 

 

Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

4 Промивка труб, котлів і 

гідравлічне випробування 

після ремонту 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

5 Ремонт електрообладнання 

котельні, освітлення 

електрообладнання 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Котельня по вул. Прокоп’юка, 4 

1 Ремонт котлів ВК-32 № 1, 

№ 2, № 3 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

2 Промивка котлів ВК-32     01.09.2019 Комунальне підприємство по 



4 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 № 1, № 2, № 3 (хімічне та 

механічне очищення) 

 експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

3 Ремонт та ревізія засувок в 

теплових камерах 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

4 Заміна труб тепломережі 

від ВТ 10 до ВТ 12: d 133-

204 п/м, d 76-102 п/м, d 45-

102 п/м 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

5 Промивка підігрівачів № 1, 

№ 2, ремонт і ревізія 

запірної арматури, ремонт 

насосів подачі гарячої води 

для споживачів, ремонт 

насосів 1-го контуру для 

подачі гарячої води, 

гідравлічне випробування 

підігрівачів № 1, № 2 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

6 Ремонт обладнання ХВО 

(солерозчинники, фільтр 

№ 1, № 2) 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Котельня по вул. Софійська, 5 

1 Ремонт котлів  

NWT-8/1.6-150 № 1, № 3. 

Заміна аварійних труб, 

трубної решітки котла, 

загальною протяжністю 

230 п. м. d 76 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

2 Поточний ремонт  котлів 

NWT-8/1.6-150 № 1, № 2,  

№ 3 (гідравлічне 

випробування після  

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 ремонту, ремонт 

вентиляторів з заміною 

підшипників, ремонт 

запобіжних клапанів, 

ремонт засувок, очистка 

котла № 2 від накипу та 

сажі) 

 ради 

3 Ремонт обладнання 

котельні (очистка 

підігрівача ГВП, ремонт 

запірної арматури; ремонт 

насосів ГВП) 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Котельня по вул. Красовського, 3 

1 Ремонт запірної арматури 

котлів КВГ, ремонт 

мережних насосів, очистка 

підігрівача, ремонт насосів 

підживлення, ремонт 

запірної арматури насосів і 

бака підживлення 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

2 Ремонт теплообмінника, 

хімічна та механічна 

очистка, усунення 

витікання теплоносія 

шляхом паяння труб 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Котельня по вул. Рудяка, 33 

1 Заміна повітряної ділянки 

трубопроводу від ТК 9 до 

вул. Грушевського 21, 23 

на попередньо ізольовані   

d 89-180 п/м 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

2 Встановлення запірної 

арматури в ВТ 4 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

3 Ремонт бака запасу води  

№ 2 (ГВП) 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик»  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

   Старокостянтинівської міської 

ради 

4 Ремонт обладнання 

котельні (котлів № 5, № 6; 

насосів № 1, № 2, № 3, № 4 

(ГВП); насосів № 5, № 6 

(опалення); запірної 

арматури; системи ХВО) 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

5 Промивка водопідігрівачів 

та мереж ГВП 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Котельня по вул. Попова, 11/1 

 Ремонт обладнання 

котельні (котлів опалення 

№ 1, № 2, № 3, № 4; 

мережних насосів № 1,     

№ 2; насосів підживлення 

№ 3, № 4, № 5; системи та 

фільтрів ХВО; запірної 

арматури) 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Котельня по вул. Острозького, 40/3 

1 Ремонт обладнання 

котельні (котлів опалення 

№ 1, № 2; насосів № 2,     

№ 2, № 3; системи ХВО; 

запірної арматури) 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

2 Ремонт запірної арматури в 

ТК 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Котельня по вул. Федорова, 48/3 та Чкалова, 4/1 

1 Ремонт обладнання 

котельні (котлів опалення 

№ 1, № 2 (3); насосів № 1, 

№ 2, № 3; системи ХВО; 

запірної арматури) 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

Котельня по вул. Героїв Крут, 5/1 

1 Ремонт котлів, насосів, 

електрообладнання, 

освітлення, ХВО котельні 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

2 Ремонт газоходів і 

футеровки котлів 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Котельні КП ПЕТГ «Тепловик» 

 Держповірка манометрів, 

теплових лічильників, 

коректорів газу і 

лічильників газу 

01.09.2019 Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

ІІ Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства 

1 Капітальний ремонт 

водопровідної мережі ø 100 

мм по вул. Чайковського  

10.05.2019 Старокостянтинівське 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

2 Капітальний ремонт 

водопровідної мережі ø 100 

мм по вул. 1 Травня (через 

р. Случ) 

15.07.2019 Старокостянтинівське 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

3 Проведення чищення 

резервуарів чистої води 

(РЧВ) на ВНС-1, ВНС-2, та 

ВНС-3; проведення 

загального хлорування 

мереж водопостачання 

30.07.2019 Старокостянтинівське 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

4 Реконструкція 

водопровідної мережі ø 300 

мм (дюкеру) Пашківського 

водозабору 

12.08.2019 Старокостянтинівське 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

5 Ремонт повітряної лінії 10 

кВ Л65/2 та заміна опори    

30.08.2019 Старокостянтинівське 

комунальне підприємство  
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 № 45 Пашківського 

водозабору 

 водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

6 Підготовка автомобілів та 

механізмів до роботи в 

осінньо-зимовий період 

01.09.2019 Старокостянтинівське 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

7 Реконструкція 

самополивного 

каналізаційного колектора із 

поліетиленових труб ø 600 

мм по вул. Миру – 370 м 

01.09.2019 Старокостянтинівське 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

8 Придбання гідродинамічної 

машини для прочистки 

зовнішніх мереж каналізації 

10.09.2019 Старокостянтинівське 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

9 Ремонт свердловини 

Пашківського водозабору 

15.09.2019 Старокостянтинівське 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

10 Забезпечити резерв 

насосного обладнання на 

артезіанські свердловини в 

кількості 3 комплектів 

25.09.2019 Старокостянтинівське 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

11 Забезпечення необхідною 

кількістю солі для 

гіпохлоридних установок 

ВНС та ОС 

30.09.2019 Старокостянтинівське 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал 

12 Ремонт запірної арматури, 

пожежних гідрантів та 

водозабірних колонок 

01.10.2019 Старокостянтинівське 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал 

13 Капітальний ремонт 

насосного агрегату Д-320/50 

на ВНС-3 

06.10.2019 Старокостянтинівське 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 
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1 2 3 4 

14 Ремонт електрообладнання 

на ВНС, КНС, ОС, ГКНС 

постійно Старокостянтинівське 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

ІІІ Підготовка житлового фонду, який знаходиться на балансі 

Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори 

1 Провести огляд всіх 

будинків та підсобних 

приміщень, горищ, підвалів 

та електрощитових 

30.04.2019 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

2 Підготовка автотранспорту 

до технічного огляду 

01.11.2019 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

3 Ремонт систем 

енергозабезпечення 

будинків: 

вул. Острозького, 7, 9; 

вул. Рудяка, 31; 

вул. Франка, 31, 35, 27; 

вул. Попова, 28, 65; 

вул. Чайковського, 2; 

вул. Миру, 11, 1/156, 1/158 

01.10.2019 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

4 Ремонт герметизації 

інженерних вводів будинків, 

які мають підвальні 

приміщення 

01.10.2019 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

5 Частковий ремонт покрівлі 

будинків: 

вул. Миру, 11, 1/132, 1/142, 

1/145, 1/146, 1/147, 1/150; 

вул. Острозького, 55, 64, 

64/1, 13; 

вул. Попова, 14, 28/1, 30, 

30/2, 30/3, 34; 

вул. Ессенська, 8, 10; 

вул. Софійська, 13, 19; 

вул. Героїв чорнобильців, 

14; 

01.10.2019 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 
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 вул. Челюскіна, 5, 6, 7; 

вул. Глібова, 30; 

вул. Франка, 21, 37, 33, 39; 

вул. Прокоп’юка, 3; 

вул. 20 Дистанція колії, 4 

  

6 Частковий ремонт оголовків 

димоходів у будинках по 

вул. Попова, 4/2, 4/3; 

вул. Кобєєва, 95; 

вул.Миру, 1/44; 

вул. 20 Дистанції колії, 3, 5 

01.10.2019 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

7 Ремонт опалювальних печей 

вул. Миру, 2/111 

30.08.2019 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

8 Частковий ремонт 

внутрішньобудинкових 

систем опалення у 

будинках: 

вул. Миру, 1/29, 1/30, 1/33, 

1/133, 1/140, 1/141, 1/153, 

1/154, 1/157, 3/17, 3/19, 11; 

вул. Попова, 28/1, 28/3; 

вул. Острозького, 13, 15; 

вул.Франка, 21, 25, 33;  

вул. Чайковського, 2; 

вул. Софійська, 19; 

вул. Ессенська, 6 

15.09.2019 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

9 Ремонт 

внутрішньобудинкових 

систем гарячого 

водопостачання у будинках: 

вул. Острозького, 13, 17; 

вул. Миру, 1/145, 1/146,  

1/152, 1/154, 1/155, 1/156, 

1/157; 

вул. Франка, 21, 33; 

вул. Чайковського, 2; 

вул. Попова, 30/2, 28/1, 14 

01.10.2019 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 



11 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 вул. Софійська, 17   

10 Ремонт 

внутрішньобудинкових 

систем холодного 

водопостачання у будинках: 

вул. Миру, 1/137, 1/140, 

1/141, 1/150, 1/155, 1/158, 

17, 17/1, 3/17, 3/19; 

вул. Ессенська, 15; 

вул. Острозького, 64, 64/1, 

66, 68, 53, 53/1, 55, 55/1; 

вул. Попова, 14, 28, 30; 

вул. Франка, 37, 25, 41;  

вул. Героїв Крут, 14 

01.10.2019 Старокостянтинівська житлово- 

експлуатаційна контора 

11 Ремонт теплоізоляції 

будинкових мереж опалення 

у будинках: 

вул. Миру, 11, 1/132, 1/153, 

1/154, 1/156, 1/157; 

вул. Франка, 37, 39; 

вул. Попова, 17, 19, 28/1, 30, 

30/2, 9/58, 9/59; 

вул. Прокоп’юка, 3/1 

01.10.2019 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

12 Частковий ремонт 

каналізаційних систем у 

будинках: 

вул. Софійська, 13; 

вул. Попова, 13, 15, 4/3, 28, 

28/1, 30/2, 32; 

вул. Миру, 17, 17/1, 3/17, 

3/19, 1/133, 1/142, 1/143, 

1/146, 1/148, 1/150, 1/155, 

1/156, 1/158; 

вул. Ессенська, 23, 15; 

вул. Заїкіна, 6; 

вул. Франка, 19, 21, 25, 39, 

41; 

вул. Прокоп’юка, 3; 

01.10.2019 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 
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 вул. Героїв Крут, 14; 

вул. Острозького, 68, 17 

  

13 Ремонт заскління вікон, 

сходинкових кліток, ремонт 

та заміна вхідних дверей 

01.10.2019 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

ІV Підготовка дорожньо-мостового господарства, об’єктів благоустрою, інших 

об’єктів 

1 Провести ямковий, 

поточний ремонт 10000м
2
 

доріг і тротуарів та 

профільне грейдування 

31.11.2019 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 

2 Провести капітальний 

ремонт 28000 м
2 

доріг і 

тротуарів 

07.10.2019 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 

3 Нанести горизонтальну 

розмітку: 

дороги - 15 км, 

пішохідні переходи – 50  

шт. 

01.06.2019 

 

Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 

4 Провести заміну 20 

дорожніх знаків, додатково 

встановити 10 дорожніх 

знаків 

20.09.2019 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 

5 Облаштувати 4 автобусні 

павільйони 

05.07.2019 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 

6 Відремонтувати  та 

пофарбувати 6 автобусних  

зупинок 

01.07.2019 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 

7 Відремонтувати та 

пофарбувати в’їздні знаки  

01.06.2019 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 

8 Очистити та відремонтувати 

мережу зливової каналізації 

15.10.2019 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 
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9 Заготовити посипковий 

матеріал 

10.10.2019 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 

10 Відремонтувати та 

встановити вздовж 

тротуарів ящики для 

зберігання протиожеледного 

посипкового матеріалу 

30.11.2019 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 

11 Підготувати автотракторну 

техніку до роботи в осінньо-

зимовий період 

15.10.2019 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 

12 Укласти договори на 

залучення додаткової 

техніки на випадки 

непередбачених складних 

погодних умов 

01.09.2019 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 

13 Передбачити резерв 

паливно-мастильних 

матеріалів:  

дизпаливо - 400 л; 

бензин - 100 л. 

01.10.2019 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 

14 Заготовити резерв 

шансового інструменту 

(лопата совкова) - 20 шт. 

01.10.2019 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство 

15 Провести заміну  

світильників з натрієвою 

лампою на світильники з 

світлодіодною лампою LED 

60 Вт в кількості 133 шт. 

01.09.2019 Мале комунальне підприємство 

«Міськсвітло» 

16 Провести заміну 

розрахункових приладів 

обліку (лічильників), у яких 

закінчився ресурс та які не 

пройшли чергову 

держперевірку 

01.09.2019 Мале комунальне підприємство 

«Міськсвітло» 

17 Дообладнати гараж для  01.09.2019 Старокостянтинівський комбінат  
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 зберігання бульдозера 2  комунальних підприємств 

18 Провести висадку зелених 

насаджень з північно-

західної сторони  полігону 

твердих побутових відходів 

в напрямку с. Футори 

01.11.2019 Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 

19 Почистити мережу зливової 

каналізації, перевірити стан 

решіток, пошкоджені 

дерев’яні решітки замінити 

на нові, вивезти мул з 

басейну та забезпечити 

технічно-справний стан 

обладнання очисних споруд 

01.09.2019 Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 

20 Укласти договір на 

обслуговування газового 

обладнання з 

«Хмельницькагроподсервіс» 

та провести перевірку 

(ревізію) технічного стану 

газового обладнання, котлів, 

газової та електромережі 

01.10.2019 Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 

21 Встановити і під’єднати до 

існуючої системи нового 

парового котла на твердому 

паливі у приміщенні міської 

лазні 

01.09.2019 Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 

22 Відремонтувати або 

замінити на нові зношені 

урни та лавки у міському 

парку 

01.07.2019 Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 

23 Підготувати 

автотранспортну техніку для 

роботи в осінньо-зимовий 

період 

15.10.2019 Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 

 

Керуючий справами                             підпис                                              В. Янзюк 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від 25 квітня 2019 року № 130 

 

Штаб по підготовці до опалювального сезону 2019/2020 років 

 

Богачук 

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови, голова 

штабу; 

Грозян  

Іван Михайлович 

- начальник управління економіки виконавчого 

комітету міської ради, заступник голови 

штабу; 

Вельма 

Людмила Юріївна 

- головний спеціаліст відділу промисловості, 

житлово-комунального господарства, 

транспорту та зв’язку управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

штабу; 

Більчук  

Юрій Петрович 

- завідувач відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

Денега  

Олександр Володимирович 

- начальник Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

Душенко 

Олександр Сергійович 

 

 

- директор комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської 

ради; 

Лактіонов  

Олександр Дмитрович 

- директор комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал»; 

Тащук  

Віктор Іванович 

- начальник Старокостянтинівського 

комунального ремонтно-будівного шляхового 

підприємства. 

 

 

 

Керуючий справами                                      підпис                                       В. Янзюк 

 


