
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

__13 травня_2021__ року                Старокостянтинів                         № _____122_____ 

 

 

Про підсумки проходження опалювального 

сезону 2020/2021 років та організацію 

підготовки об’єктів житлово-комунального 

господарства до роботи в зимових умовах 

2021/2022 років 

 

 

Заслухавши інформацію виконувача обов’язків начальника управління 

житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету 

міської ради Івана ГРОЗЯНА про підсумки проходження опалювального сезону 

2020/2021 років, керуючись пунктом а статті 30, статтею 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію про підсумки проходження опалювального сезону 

2020/2021 років взяти до відома. 

 

2. Утворити штаб з підготовки до опалювального сезону 2021/2022 років у 

складі згідно з додатком 1. 

 

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

господарства міста до роботи в зимових умовах 2021/2022 років (додаються). 

 

4. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (Олександр ДУШЕНКО), 

Старокостянтинівському комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради 

(Ігор МОРОЗ), Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі 

(Олександр ДЕНЕГА), комунальному підприємству «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради (Віктор ТАЩУК), 

комунальному підприємству комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради (Микола СІКОРА), комунальному



 

2 

 

підприємству «Міськсвітло» Старокостянтинівської міської ради               

(Володимир КУХАР) щомісячно надавати управлінню житлово-комунального 

господарства та інфраструктури виконавчого комітету міської ради 

оперативну інформацію про хід виконання затверджених заходів станом на 01 

та 15 число, починаючи з 15 червня та до початку опалювального періоду 

(інформацію станом на 01 число - до 24 числа, станом на 15 число – до 08 

числа). 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської  міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

13 травня 2021 року № 122 

 

Штаб  

з підготовки до опалювального сезону 2021/2022 років 

 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович 

 

 

ОВЧАР  

Світлана Василівна 

 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської  

міської ради, голова штабу; 

 

- начальник управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури виконавчого 

комітету міської ради, заступник голови штабу; 

 

ВЕЛЬМА 

Людмила Юріївна 

- головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства управління житлово-

комунального господарства та інфраструктури 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

штабу; 

 

ДЕНЕГА 

Олександр Володимирович 

- начальник Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

 

ДУШЕНКО 

Олександр Сергійович 

- директор  комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради; 

  

МИХАЛЕЧКО 

Ігор Миколайович 

- завідувач відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

МОРОЗ  

Ігор Володимирович 

- директор комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської 

ради; 

 

ТАЩУК 

Віктор Іванович 

- директор комунального підприємства 

«Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

Керуючий справами   

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням виконавчого комітету 

міської ради 

13 травня 2021 року № 122 

 

 

ЗАХОДИ 

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства  

до роботи в зимових умовах 2021/2022 років 

 

 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Кінцевий 

строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 2 3 4 

І Підготовка об’єктів централізованого теплопостачання міста 

Котельня по вул. Героїв чорнобильців, 20 

1  
Ремонт і очистка котлів 

твердопаливних НИИСТУ - 5, 2 шт. 
01.09.2021 

Комунальне 

підприємство по 

експлуатації 

теплового 

господарства 

«Тепловик» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 

 

2  
Ремонт запірної арматури в теплових 

камерах № 1 – 12 
01.09.2021 

3  
Ремонт і очистка котлів Колві-650, 3  

шт. 
01.09.2021 

4  

Ремонт обладнання котельні (насоси, 

ХВО, електрообладнання і приборів 

КВП і А) 

01.09.2021 

5  

Заміна аварійних труб 

теплопостачання від котельні до 

інфекційного відділення лікарні на 

попередньо ізольовані d 50 – 100м 

01.10.2021 

6  

Гідравлічне випробування теплових 

мереж і котлів НИИСТУ-5, 2 шт., 

КОЛВИ-650, 3 шт. після ремонту 

01.09.2021 

Котельня по вул. Миру, 44/3 

1 
Ремонт обладнання котельні (насоси, 

фільтри ХВО) і насосів ГВП 
01.09.2021 

Комунальне 

підприємство по 

експлуатації 

теплового 

господарства 

«Тепловик» 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

2 
Ремонт електричного обладнання і 

освітлення котельні 
01.08.2021 

3 

Гідравлічне випробування  запірної 

арматури, трубопроводів після 

ремонту 01.08.2021 

Котельня по вул. Варчука, 18 

1 Ремонт котлів, насосів 01.09.2021 Комунальне 



 

2 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

   підприємство по 

експлуатації 

теплового 

господарства 

«Тепловик» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 

2 
Ремонт, промивка (очистка) 

підігрівачів ГВП від накипу 
01.09.2021 

3 
Промивка труб, котлів і гідравлічне 

випробування після ремонту 
01.09.2021 

4 
Ремонт електрообладнання котельні, 

освітлення електрообладнання 
01.09.2021 

Котельня по вул. Прокоп’юка, 4 

1 Ремонт котлів ВК-32 № 1, 2, 3 01.09.2021 Комунальне 

підприємство по 

експлуатації 

теплового 

господарства 

«Тепловик» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 

2 Ремонт системи ГВП 01.09.2021 

3 
Ремонт та ревізія засувок в теплових 

камерах 
01.09.2021 

4 

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 

01.09.2021 

5 
Ремонт обладнання ХВО 

(солерозчинники, фільтр № № 1, 2) 
01.09.2021 

Котельня по вул. Софійська, 5 

1 

Капітальний ремонт котла                       

NWT-8/1.6-150 № 3, заміна аварійних 

труб, трубної решітки котла d 76 

01.09.2021 

Комунальне 

підприємство по 

експлуатації 

теплового 

господарства 

«Тепловик» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 
2 

Поточний ремонт  котлів             

NWT-8/1.6-150 № № 1, 2, 3 

(гідравлічне випробування після 

ремонту, ремонт вентиляторів з 

заміною підшипників, ремонт 

запобіжних клапанів, ремонт засувок, 

очистка котла № 2 від накипу та сажі) 

01.09.2021 

3 

Ремонт обладнання котельні (очистка 

підігрівача ГВП, ремонт запірної 

арматури; ремонт насосів ГВП) 

01.09.2021 

4 

Заміна аварійного теплообмінника на 

новий пластинчастий, потужністю                 

8 МВт 

01.09.2021 

Котельня по вул. Героїв Небесної Сотні, 3 

1 Ремонт запірної арматури котлів КВГ, 

ремонт мережних насосів, очистка 
01.09.2021 

Комунальне 

підприємство по 



 

3 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 

підігрівача, ремонт насосів 

підживлення, ремонт запірної 

арматури насосів і бака підживлення 

 

експлуатації 

теплового 

господарства 

«Тепловик» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 
2 

Ремонт теплообмінника, хімічна та 

механічна очистка, усунення 

витікання теплоносія, шляхом паяння 

труб 

01.09.2021 

Котельня по вул. Рудяка, 33  

1 

Заміна повітряної ділянки 

трубопроводу від ТК 9 до будинків по 

вул. Грушевського 21, 23 на 

попередньо ізольовані d 89-180 п/м 

01.09.2021 

Комунальне 

підприємство по 

експлуатації 

теплового 

господарства 

«Тепловик» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 

2 Ремонт системи ГВП 01.09.2021 

3 Ремонт бака запасу води № 2  01.09.2021 

4 

Ремонт обладнання котельні (котлів 

№ № 5, 6; насосів № № 1, 2, 3, 4 

(ГВП); насосів № № 5, 6 (опалення); 

запірної арматури; системи ХВО) 

01.09.2021 

5 
Промивка водопідігрівачів та мереж 

ГВП 
01.09.2021 

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) 
01.09.2021 

Комунальне 

підприємство по 

експлуатації 

теплового 

господарства  

«Тепловик» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 

Котельня по вул. Острозького, 40/3  

1 

Ремонт обладнання котельні (котлів 

опалення № № 1, 2; насосів № № 1, 2, 

3; системи ХВО; запірної арматури) 

01.09.2021 

Комунальне 

підприємство по 

експлуатації 

теплового 

господарства 

«Тепловик» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 

2 

Ремонт запірної арматури в ТК 

01.09.2021 

Котельні по вулицях Федорова, 48/3, Чкалова, 4/1, Вишневецького 2,  

1 Травня, 22 

 Ремонт обладнання котельні (котлів 

опалення № № 1, 2 (3); насосів  
01.09.2021 

Комунальне 

підприємство по 



 

4 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 № № 1, 2, 3; системи ХВО; запірної 

арматури) 

 

експлуатації 

теплового 

господарства 

«Тепловик» 

Старокостянтинів- 

ської міської ради 

Котельня по вул. Героїв Крут, 5/1  

1 
Ремонт насосів, електрообладнання, 

освітлення, ХВО котельні 
01.09.2021 

Комунальне 

підприємство по 

експлуатації 

теплового 

господарства 

«Тепловик» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 

2 

Заміна аварійних труб на попередньо 

ізольовані Ду 219; Ду 159 

01.10.2021 

Котельні комунального підприємства по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради 

1 

Держповірка манометрів, теплових 

лічильників, коректорів газу і 

лічильників газу 

01.09.2021 

Комунальне 

підприємство по 

експлуатації 

теплового 

господарства 

«Тепловик» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 

2 

Монтаж лічильників ГВП на дільниці 

на котельні по вул. Софійська, 5/1 

01.09.2021 

ІІ Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства 

1 

Капітальний ремонт водопровідної 

мережі Ø100 по вул. 1 Травня (через    

р. Случ) 

01.07.2021 

Комунальне 

підприємство 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

«Водоканал» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 

2 

Очищення резервуарів чистої води 

(РЧВ) на ВНС-1, ВНС-2 та ВНС-3 та 

проведення загального хлорування 

мереж водопостачання 

30.07.2021 

3 

Реконструкція водопровідної мережі 

Д300 мм (дюкеру) Пашковецького 

водозабору 

25.08.2021 

4 

Ремонт повітряної лінії 10 кВ Л65/2 та 

заміна опори № 45 Пашковецького 

водозабору 

30.08.2021 



 

5 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

5 

Виконання робіт по проєкту 

«Реконструкція каналізаційного 

колектору по вул. Франка, Миру, та 

вул. Варчука в м. Старокостянтинів, 

Хмельницької області» 

31.08.2021 

Комунальне 

підприємство 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

«Водоканал» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 
6 

Виконання робіт по проєкту 

«Капітальний ремонт напірного 

каналізаційного колектору d 500 мм на 

ГКНС по вул. Гонти, 40/2,                      

м. Старокостянтинів, Хмельницької 

області» 

31.08.2021 

7 

Виконання робіт по проєкту 

«Реконструкція каналізаційних 

очисних споруд потужністю                      

5000 куб. м/добу м. Старкоостянтинів, 

Хмельницької області (Коригування зі 

збільшенням потужності до                       

12000 куб. м/добу) 

31.08.2021 

8 

Технічне переоснащення обладнання 

свердловини № 11 з встановленням 

регульованого електропривода з 

датчиком тиску 

31.08.2021 

9 
Підготовка автомобілів та механізмів 

до роботи в осінньо-зимовий період 
01.09.2021 

10 Придбання мотопомпи 01.09.2021 

11 
Реконструкція свердловини 

Пашковецького водозабору 
15.09.2021 

12 

Забезпечення резерву насосного 

обладнання марки ЕЦВ на артезіанські 

свердловини в кількості 3 комплектів 

15.09.2021 

13 

Забезпечення необхідною кількістю 

солі для гіпохлоридних установок 

ВНС та ОС 

30.09.2021 

14 
Ремонт запірної арматури, пожежних 

гідрантів та водозабірних колонок 
01.10.2021 

15 Капітальний ремонт насосного 15.08.2021 



 

6 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 агрегату Д-320/50 на ВНС-2  Комунальне 

підприємство 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

«Водоканал» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 

16 
Ремонт електрообладнання на ВНС, 

КНС, ОС, ГКНС 
Постійно 

ІІІ Підготовка житлового фонду, який знаходиться на балансі житлово-

експлуатаційної контори 

1 

Огляд всіх будинків та підсобних 

приміщень, горищ, підвалів та 

електрощитових 

30.04.2021 

Старокостянтинів-

ська житлово-

експлуатаційна 

контора 
2 

Підготовка автотранспорту до 

технічного огляду 
01.11.2021 

3 

Ремонт систем енергозабезпечення 

будинків,  а саме заміна світильників 

та електромереж: вул. Ессенська, 6, 8, 

10, 15, 23; вул. Софійська, 7, 9, 13, 17, 

19, 21, 23 

01.10.2021 

4 

Ремонт герметизації інженерних 

вводів будинків, які мають підвальні 

приміщення 

01.10.2021 

5 

Частковий ремонт покрівлі будинків 

по вул. Миру, 3/20, 3/22, 3/23, 1/106, 

1/132, 1/138, 1/141,  1/142, 1/147, 1/153, 

1/157; вул. Острозького, 7, 13, 64, 64/1, 

55, 66; вул. Попова, 28/1, 30, 32, 9/56, 

9/80; вул. Ессенська, 6, 10; вул. 

Софійська, 13, 19; вул. Прокоп’юка, 3, 

3/1; вул. Франка, 27, 33, 35, 37, 39, 41: 

вул. Героїв Крут, 14; вул. 20 Дистанції 

колії, 4 

01.10.2021 

6 

Частковий ремонт оголовків 

димоходів у будинках по  вул. Попова, 

4/1, 4/2, 4/3; вул. Ессенська, 15 

01.10.2021 

7 
Частковий ремонт 

внутрішньобудинкових систем 
15.09.2021 



 

7 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 

опалення в будинках по вул. Попова, 

28; вул. Острозького, 68; вул. Миру, 

1/133, 1/140, 1/141, 1/146, 1/148, 1/150,  

1/154, 1/29, 3/19, 3/20; вул. Франка, 21, 

25, 27, 31; вул. Софійська, 9; вул. 

Ессенська, 6 

 

Старокостянтинів-

ська житлово-

експлуатаційна 

контора 

8 

Ремонт внутрішньобудинкових систем 

гарячого водопостачання в будинках 

по вул. Острозького, 17; вул. Попова,  

30/2, 28/1 (9 поверх), 28/1 (6 поверх); 

вул. Миру, 1/145,  1/146, 1/147, 1/156; 

вул. Франка, 21; вул. Прокопюка, 3; 

вул. Софійська, 21, 7, 9; вул. 

Ессенська, 6, 8 

01.10.2021 

9 

Ремонт внутрішньобудинкових систем 

холодного водопостачання в будинках 

по вул. Попова, 6, 28, 28/1; вул. 

Острозького, 9, 11, 66; вул. Миру, 3/17, 

3/20, 3/22, 3/23, 1/133, 1/137, 1/138, 

1/152; вул. Франка, 25, 31; вул. 

Чайковського, 2; вул. Прокоп’юка, 3; 

вул. Ессенська, 6; вул. Челюскіна 

01.10.2021 

10 

Ремонт теплоізоляції будинкових 

мереж опалення в будинках по                                           

вул. Попова, 14, 28/3, 34; вул. 

Острозького, 32, 68; вул. Франка, 21, 

31, 39; вул. Миру, 1/140, 1/149, 1/150, 

1/157; вул. Чайковського, 2 

01.10.2021 

11 

Частковий ремонт каналізаційних 

систем у будинках  по вул. 

Чайковського, 2; вул. Попова, 4/1,  

28/3, 30/2, 34; вул. Франка, 21, 25, 27, 

29; вул. Острозького, 9; вул. Миру, 

3/23, 1/137, 1/148, 1/152, 1/150, 1/155; 

вул. Челюскіна, 1 

01.10.2021 

12 

Ремонт засклення вікон, сходинкових 

кліток, ремонт та заміна вхідних 

дверей 

01.10.2021 

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

інших об’єктів 



 

8 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

1 

Ямковий, поточний ремонт 18000 м
2 

доріг і тротуарів, та профільне 

грейдування 

25.10.2021 

Комунальне 

підприємство 

«Ремонтно-будівне 

шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 

2 
Капітальний ремонт 5000 м

2 
доріг та 

тротуарів
 05.10.2021 

3 
Заміна 20 дорожніх знаків, додаткове 

встановлення 5 дорожніх знаків 
20.08.2021 

4 
Облаштування 4 автобусних 

павільйонів 
05.08.2021 

5 
Ремонт та фарбування 3 автобусних 

зупинок 
01.07.2021 

6 Ремонт та фарбування в’їзних знаків 01.05.2021 

7 
Очищення та ремонт мережі зливової 

каналізації 
05.10.2021 

8 Заготівля посипкового матеріалу 01.10.2021 

9 

Ремонт та встановлення вздовж 

тротуарів ящиків для зберігання 

протиожеледного посипкового 

матеріалу 

15.10.2021 

10 

Забезпечення справності 

автотракторної техніки до роботи в 

осінньо-зимовий період 

01.10.2021 

11 

Укладення договорів на залучення 

додаткової техніки на випадки 

непередбачених складних погодних 

умов 

01.09.2021 

12 

Передбачити резерв паливо-

мастильних матеріалів:  

дизпаливо – 600 л; 

бензин – 200 л 

01.10.2021 

13 
Забезпечення резерву шанцевого 

інструменту (лопата совкова) – 40 шт. 
01.10.2021 

14 

Заміна лампи ДНАП 100 Вт на 

світлодіодні лампи LED 20 Вт в 

кількості 300 шт. 

01.11.2021 

15 Заміна розрахункових приладів обліку  01.08.2021 



 

9 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 

(лічильників), у яких закінчився ресурс 

та які не пройшли чергову 

держперевірку 

 

Комунальне 

підприємство 

«Міськсвітло» 

Старокостянтинів-

ської міської ради 
16 

Заміна відкритих ліній електропередач, 

а саме провода А16 на електричний 

провід в ізоляції СІП 16, протяжністю 

2600 м 

01.11.2021 

17 

Очищення мережі зливової каналізації, 

перевірка стану решіток, заміна 

пошкодженних дерев’яних решіток на 

нові, вивезення мулу з басейну та 

забезпечення технічно-справного стану 

обладнання очисних споруд 

01.09.2021 

18 

Укладення договорів на обслуговування 

газового обладнання з 

«Хмельницькагроподсервіс», перевірка 

(ревізія) технічного стану газового 

обладнання, котлів, газової та 

електромережі 

01.09.2021 

Комунальне 

підприємство 

Старокостянтинівсь-

кий комбінат 

комунальних 

підприємств 

Старокостянтинівсь-

кої міської ради 19 

Виконання робіт з капітального 

ремонту даху і поточного ремонту 

приміщень міської лазні 

01.09.2021 

20 

Встановлення і під’єднання до існуючої 

системи нового парового котла на 

твердому паливі в приміщенні міської 

лазні 

01.09.2021 

21 
Ремонт або заміна на нові зношені урни 

та лавки в міському парку 
01.09.2021 

 

22 
Підготовка автотракторної техніки для 

роботи в осінньо-зимовий період 
15.10.2021 

 

23 
Поточний ремонт даху 

адмінприміщення 
30.09.2021 

 

24 
Різка аварійних та сухостійних дерев в 

міському парку 

31.11.2021  

 

Керуючий справами   

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради          підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 


