
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

23 жовтня 2021 року                       м. Стрий                                № 345

Про виконання заходів по підготовці об'єктів
житлово-комунального господарства
до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 роки   

Відповідно до ст.. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
враховуючи інформацію першого заступника міського голови М. Дмитришина і 
начальника управління ЖКГ І.Пастущина, про виконання заходів по підготовці об’єктів 
житлово-комунального господарства  до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 роки 
, які були затверджені рішенням виконкому від 15квітня2021 р. № 111« Про затвердження 
заходів щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021-2022роки» виконком міської ради вирішив: 

1.  Інформацію (Дод.№1)першого заступника міського голови М. Дмитришина і 
начальника управління І.Пастущина, про виконання заходів по підготовці об’єктів 
житлово-комунального господарства  до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 роки 
, взяти до відома.

2   Керівникам КП «Стрийтеплоенерго» ( З. Білінський), КП «Стрийводоканал» ( В. 
Козак),  Стрийського МККП ( Корчак Р.Б. ), КП «УК «Надія» ( М. Саврун ), КП 
«УК«Мрія» ( С. Сенів ), КП «УК«Світанок» ( Н. Бойко ), КП «УК«№ 4» ( Г. Садловська ), 
начальнику управління освіти (Л.Стасенко), начальнику управління культури, молоді та 
спорту (І.Пукас),  начальнику відділу охорони здоров’я (І. Равлінко):

2.1 Завершити роботи, виконання яких було заплановано в заходах по підготовці 
об’єктів житлово-комунального господарства  до роботи в осінньо-зимовий період 
2021-2022 роки
2.2 Забезпечити погашення заборгованості населення за спожиті енергоносії та 
житлово-комунальні послуги.

   3.   Директору  КП «Стрийтеплоенерго» ( З. Білінський ) забезпечити якісну 
експлуатацію котелень, тепломереж, надійне теплопостачання підчас проходження 
опалювального періоду 2021-2022 років.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови М. Дмитришина, заступника міського голови М. Журавчака, заступника 
міського голови Х. Грех.

 Міський голова                                                                           Олег КАНІВЕЦЬ



  Додаток №1 
до рішення 

                                                                   міськвиконкому 
                                                                       23.10.2021 № 345

ІНФОРМАЦІЯ
по виконанню заходів по підготовці об’єктів житлово-комунального 

господарства  до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 роки

      Згідно довідок поданих комунальними підприємствами м. Стрия, щодо 
виконання заходів по підготовці підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 
станом на місяць жовтень 2021 р. виконано наступне:

КП «Стрийтеплоенерго» виконано:
На п. 1 Проведено ремонт несправних теплових мереж котелень підприємства, 
здійснити їх гідравлічне випробування, окремі дільниці теплових мереж   
протяжністю  2200м.п. Замінено  попередньо-ізольованими трубами:
-котельня по вул. Грабовецькій,108-180 м.п.
- котельня по вул. Дрогобицькій,46 -180 м.п.
- котельня по вул.Болехівська,37 -320 м.п.
- котельня по вул. Коссака,11-400 м.п.
- котельня по вул. Нижанківського,4-180 м.п.
- котельня по вул. Саксаганського,9-280 м.п.
- котельня с. Славсько-160 м.п.
- котельня по вул. Вишневій,5-500 м.п.

На п. 2 Встановлено в котельні по вул. Січових Стрільців,12котел «КОЛВІ 2000» 
та виконано автоматизацію і диспетчеризацію котельні
На п. 3 Встановлено в котельні по вул.Саксаганського,9 котли КОЛВІ – 2000 в 
кількості – 2шт. та виконано автоматизацію і диспетчеризацію котельні.
На п. 4Підготовлено всі котельні підприємства до роботи в опалювальний сезон 
згідно з графіком підготовки котелень  на 2021 – 2022 р.  та  « Планом  робіт  по  
підприємству  на  2021-2022 р. р.».
КП «Стрийводоканал» виконано:
На п. 5 Постійно проводяться  роботи по ремонту пожежних гідрантів, 
очищуються від бруду, льоду і снігу в холодний період, утеплюються, а стояки 
звільняються  від води.
На п. 6  Демонтаж  пожежних гідрантів погоджуються з пожежно-рятувальною 
службою.
На п. 7  Проводяться   роботи  по  ліквідації  поривів  на  мережах  водопостачання  
та  заторів  центральної  каналізації в термін згідно діючих нормативів.
На п. 8Виконано роботи по заміні водопроводу та каналізаціївул. Крива
На п.9  Виконано роботи по  заміні насосного агрегату на ГКНС по вул.Зваричі.
На п. 10. Виконано роботи по укріпленню фундаменту зовнішньої стіни 
прийомного колектора на КНС «Промислова» та встановлено насосний агрегат.
На п. 11 Проведено очищеня 4-о\ карт на очисних спорудах від мулу.



На п. 12Проведено ремонт коллектора на КОС.
На п. 13 Очищено 4-о\ карти на очисних спорудах від мулу.
На п. 14Виконано роботи по укріпленню сходової площадки та монтажу захисного 
дашку на вході в КНС «Промислова».
На п. 15 Замінено насосина свердловинах № 25, № 28.

Стрийським МККП виконано:
На п. 16 Підготовлено  снігоприбиральну  і  посипочну  техніку:
- снігонавантажувач - 1 од.
- піскорозкидувач   - 2 од.
- трактор ЮМЗ - 1 од.
- екскаватор - 2 од.
- трактор Беларус - 1 од.         
На п. 17 Заготовлено 2500т. Протиожеледної суміші, в тому числі: 2080т. Піску та 
420т.солі.
На п. 18 Завозиться протиожеледна суміш та ящики для зберігання для посипки 
тротуарів, доріжок по вулицях, мостах, в парках, скверах, майданах, кладовищі. 
На п. 19  Розроблено  графіки  чергування  посипочної  техніки, черговість  
посипки вулиць  міста, маршрутні  графіки. Створено  аварійні  бригади  по  
посипці  вулиць  міста  на  випадок  поломки  механізмів  і  посипці  вулиць  
вручну.
На п. 20 Укладаються  угоди із підприємствами  на  утримання  в  осінньо-зимовий  
період вулиць .
На п. 21Проводяться роботи по прочистці мереж  дощової  каналізації, проведено 
очистку решіток і колодязів, ліквідувано аварійні ситуації, закрито відсутні 
решітки і люки.
На п. 22 Проводяться  зрізки   аварійних  дерев  і  формування  крон  дерев  по  
вулицях  міста ,  в  парках  ім. Т. Г. Шевченка,Злуки, ім. Нижанківського, скверах, 
міському кладовищі.
На п. 23 Проводяться роботи  по підготовленню  квітників,  клумб, декоративних  
ваз,  для висаджування  розсади у  весняний  період  2022  року.
На п. 24  Проводится  очищення  території  парків  ім. Т.Г.Шевченка , ім. 
Нижанківського, Злуки  і  міського  кладовища  від  опалого  листя  і сміття. 
На п.25 Забезпечено  освітлення  вулиць  міста. Проводиться  заміна  непридатних  
ламп  освітлення, проводяться  профілактичні  роботи  трансформаторних  
підстанцій.
На п. 26 Заготовлюються   на  міському  кладовищі  ями  для  захоронення.
На п. 27 Заготовлюютьсядрова  для  опалення  виробничих  приміщень  МККП.
На п. 28 Проведено утеплення виробничих та побутових приміщень МККП.

КП «Надія», КП «Світанок», КП «Мрія», КП «УК «№ 4» виконано:
На п. 29 Проведено ремонт системи центрального опалення:
Вул. Коссака, 17
Вул. Вишнева,1
Вул. Січ. Стрільців,10в,16а, 20б
Вул. 50-років УПА 1,9а
Вул. Красівського, 30а,



Вул.Успенська,46
Вул. Саксаганського,15-тепловий вузол, часткова заміна стояка ц/оd 25-4м/п;
Вул.Саксаганського буд.13/підвал Іпід. Частковий ремонт стояка;
Вул. Виговського,9/9-ремонт стояка ц/о;
Вул.Грабовецька, 117
Вул. Харкова,2 підвал заміна 3,0 м/п d-25;
Вул. Грабовецька 9в-заміна стояка ц/о d-25-4м/п;
Вул. Корчака 6
Вул. Добрівлянська,70
Вул.Добрівлянська 72б
Вул.Добрівлянська,64
На п. 30 Проведено ремонт холодного водопостачання:
Вул. Січ. Стрільців,6,20а,22
Вул. Красівського,30б, 30а
Вул.Б. Хмельницького,59
Вул.Коссака,17
Вул. Грабовецька,121/І,ІІ заміна вентелів згонів d 32-2шт., заміна 4м/п стояка 
тех.підпілля;
Вул.Саксаганського 12/І,ІІ-заміна вентелів по 2-х стоякахd -25;
Вул.Виговського 13/ІІ заміна вентеляd 25-1шт;
Вул.Саксаганського 14/Іпід., заміна труби – 3м/п, вентельd 25-1шт;
Вул.Вишнева,12
Вул.Грабця 7а.
На п. 31 Проведено ремонт каналізаційної мережі:
Вул.Коссака,8 (ІІ під.підвал)
Вул.Коссака,17 (дошова канал.)
Вул. Олесницького,27
Вул.Львівська,8 (дощова кан.стояк)
Вул.Львівська 89
Вул.50-років УПА 1 (5 під)
Вул.50-років УПА 9а (4 під)
Вул.Січ.Стрільців 6б (2 під)
Вул.Січ.Стрільців 16а
Вул.Грабця,7а
Вул.Грабця,7б
Пр.В.Чорновола,8
На п. 32 Проведено ремонт покрівлі, заміну водозливних труб, жолобів, 
примикань:
Вул. Шевченка,55
Вул. С.Бандери,13а
Вул. Коновальця,1
Вул. Успенська,38
М-н Ринок, 2
Вул.Грабовецька 117/І,ІІ примикання-20м/п
Вул.Грабовецька 19-жолоба – 20м/п
Вул.Виговського, 2 – встановлення водозливної труби 2,5 м/п;
Вул.Бобикевича,12



Вул.Грабця, 9
Проспект В.Чорновола,8
На п. 33 Заготовлено посипочний матеріал для двірників та розвезено по  
прибудинкових  територіях  та  вулицях  міста.
На п. 34 Заготовлено  і забезпечено  інвентарем для прибирання вулиць, тротуарів, 
пішохідних  доріжок, прибудинкових  територій.

На п. 35 Проведеноремонт  оголовків димоходів: вул.Героїв Небесної Сотні, 11, 
вул.Колесси, 38
На п. 36 Проведено ремонт сходових кліток:
Вул. Красівського 28 (ІV-під'їзд)
Вул. Залізняка 6 (ІІ-під'їзд)
Вул. Красівського 30б (ІІ-VІІ-під'їзди)
Вул.Коссака 11б
Вул.Січ. Стрільців,3 (І-й під'їзд)
Вул.Січ.Стрільців 6б (4 під.після рем.каналізації)
Вул.Січ.Стрільців 17 (3 під)
Вул.Січ.Стрільців17а (1 під)
Вул.Січ.Стрільців 20а
Вул.Новаківського 4
Вул.Сковороди 2 (2 під)
Вул. Саксаганського, 11/І (під'їзд)
Вул. Виговського,7/ІІІ (під'їзд)
Вул.Грабовецька 122/ІІ (під'їзд)
Вул.Виговського 2/VI (під’їзд)
Вул.Саксаганського 1/ІІ;І (під'їзди)
Вул.Саксаганського 14/ІІ( під'їзди)
Вул.Добрівлянська 70 (І-ІV під’їзди)
Вул.Крушельницької, 10
Вул.Івасюка, 22
Вул.1-го Листопада,8.
На п. 37 В стадії виконання роботи по утепленню  сходових  кліток  в  житлових  
будинках.
На п. 38 В стадії виконання роботи по утепленню  підвальних  приміщень  в  
житлових  будинках.
На п. 39 Виконано роботи по утепленню горищ в житлових будинках вул.Залізняка 
5,6,7,8,9; вул.А.Корчака 2,6,7
На п. 40 Підготовлено  під’їзди   будинків (ремонт дверей,  вікон, вставка пружин, 
скління вікон, ремонт  відмостки) до зимового періоду.
На п.41 Проведено ремонт електрощитових, електропроводки:
Вул. Колесси,7
Вул. Красівського 3
Вул. Успенська 35-37
Вул. Героїв Небесної Сотні 2
Вул. Добрівлянська 72а
Вул.Добрівлянська 72б
Вул.Січ.Стрільців 10а



Вул.Січ.Стрільців10б
Вул.Січ.Стрільців 20
На п. 42 Проведено ремонт системи водовідведення:
Вул.Грабовецька 118/ІІ-D 110-6м/п тех.підпілля
Вул.Грабовецька 121/І d 110-6м/п тех.підпілля
Вул.Грабовецька 110/31-заміна стояка d 110-4м/п
Вул.Виговського 13/І-ІІІ заміна кан.стояка мережі d110-6м/п
Вул.Дрогобицька 13/ІІІ-заміна каналізаційної мережі до колодязя-5м/п.
На п.43 Проведено заміну каналізаційних труб:
Вул.Красівського 30
Вул.Красівського 30б
Вул.А.Корчака12
На п. 44 Проведено перевірку димовентиляційних каналів в житлових будинках  та  
при необхідності роведено ремонт .
На п.45 Проведено скління вікон:
Вул.50-років УПА 1
Вул.50-років УПА 9а
Вул.Січ.Стрільців 12а,18
Вул.Ленкавського1а.
На п.46 Проведено ремонт м'якої покрівлі:
Вул.Сковороди 2,6б
Вул.Січ.Стрільців 12а

По закладах освіти (Л.Стасенко):
На п. 47 Виконано повірку газових лічильників та коректорів в закладах освіти 
Стрийської територіальної громади.
На п. 48  Проведено перевірку і прочистку димових і вентиляційних каналів в 
закладах освіти населених пунктів Стрийської територіальної громади.
На п. 49 Проведено перевірку димовентиляційних каналів в закладах освіти
На п. 50  Встановлено автоматику пічного опалення у навчальних закладах.
На п.51 Проведено обслуговування та налагоджування автоматики безпеки 
котелень, які обслуговують навчальні заклади.
На п.52 Проведено заміри опорів заземлення та ізоляції електромережі закладів 
освіти Стрийської територіальної громади.
На п.53 Проведено переатестацію операторів котелень та відповідальних за 
безпечну експлуатацію котлів, відповідальних за газове господарство та 
електрогосподарство.
На п.54 Придбано електролічильники для вимірювання активної та реактивної 
енергії закладів освіти Стрийської територіальної громади відповідно до приписів 
Південного РЕМу.
На п.55 Проведено техобслуговування та ремонт системи газопостачання.
На п.56 Придбано газовий котел для Подорожненського та Голобутівського 
закладів дошкільної освіти Стрийської територіальної громади.
На п.57 Придбано циркуляційні насоси для П’ятничанського, Малодідушицького, 
Ходовицького НВК та Семигинівської СЗОШ.
На п.58 Проведено поточні ремонти шкіл управління освіти населених пунктів 
Стрийської територіальної громади.



На п.59 Проведено в повному обсязі до потреби заготівля твердого палива для 
опалення.

По закладах медицини (І.Равлінко):
На п. 60 Проведено перевірку димовентиляційних каналів в закладах медицини 
населених пунктів Стрийської територіальної громади
На п.61 Проведено повірку та заміну приладів комерційного обліку електроенергії 
та газу в закладах охорони здоров'я та інших об'єктів житлово-комунального 
господарства Стрийської територіальної громади.
На п.62 Проведено в повному обсязі до потреби заготівля твердого палива для 
опалення.

По закладах культури( І.Пукас) :
На п. 63 Проведено  перевірку  димовентиляційних  каналів  в будівлях  закладів  
культури  та  де  необхідно  проведено  ремонт. 
На п. 64 Проведено повірку та заміну приладів комерційного обліку електроенергії 
та газу в закладах культури та інших об'єктів житлово-комунального господарства 
Стрийської територіальної громади.
На п.65 Проведено в повному обсязі до потреби заготівля твердого палива для 
опалення.
На п.66 Придбано електролічильники для вимірювання активної та реактивної 
енергії закладів культури Стрийської територіальної громади відповідно до 
приписів Південного РЕМу.

Перший заступник міського голови                                           М. Дмитришин

Заступник міського  голови                                                         М. Журавчак

Заступник міського голови                                                          Х.Грех


