
Додаток  

до проекту рішення виконкому 

від ____________ 2022 № 142 

 

 

 

 

Інформація 

про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи 

в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. 

 

 

Для забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального господарства до 

роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. та його сталого проходження комунальними 

підприємствами Бурштинської міської ради планується провести наступні заходи:  

 

1. Заходи з підготовки КП «Житловик» до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 

рр. 

 

№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

(державний, 

місцевий 

бюджет, власні 

кошти 

Вартість,  

тис. грн. 

Дільниця КОС 

1. Чистка піскових площадок лютий  місцевий 

бюджет 

81,00 

2. Заміна трубопроводів виводу 

пульпи 

Ш квартал власні кошти 20,00 

3. Посилення і ремонт стін 

між первинними вістійниками, 

стабілізаторами і аеротенками 

Ш квартал місцевий 

бюджет 

120,00 

4. Ремонт компресора № 10 ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

280,00 

5. Виготовлення і заміна мулових 

бачків 

червень-

липень 

місцевий 

бюджет 

116,00 

6. Заміна розпридільчих шиберів 

первинних відстійників 

серпень місцевий 

бюджет 

40,00 

7. Бетонування відмостки біля 

побутового корпусу 

вересень власні кошти 10,00 

8. Заготівля дров 50м3 жовтень власні кошти 20,00 

9. Ремонт дороги БуТЕС-КОС – 2 км вересень власні кошти 5,00 

10. Заміна вікон в машзалі  ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

15,00 

11. Виготовлення і встановлення 

водонагрівального бачка 

ІІ квартал власні кошти 3,00 

12. Заміна аераторів в контактних 

резервуарах 

листопад  власні кошти 10,00 

13. Ремонт вітродувки ВР-106-60-1,6 ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

300,00 

14. Заміна струменаправляючих щитів ІІ квартал місцевий 

бюджет 

156,596 

15. Заміна щитів для збору плаваючих 

речовин 

ІІ квартал місцевий 

бюджет 

55,375 

16. Заміна мулових камер ІІ квартал місцевий 77,598 



бюджет 

17. Заміна шиберів на первинних 

відстійниках 

ІІ квартал місцевий 

бюджет 

36,805 

18. Придбання шафи управління 

насосом тех. води №2 (ТК112/2) 

ІІ квартал місцевий 

бюджет 

37,00 

19. Придбання шафи управління 

насосом контактних (ТК112/1) 

ІІ квартал місцевий 

бюджет 

20,00 

20. Ремонт компресора №3,4 ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

120,00 

Дільниця ВОС 

1. Заміна засувки Ду 250 ВК-24 ІІІ квартал власні кошти 26,00 

2. Заміна частини трубопроводів 

приєднання до лабораторного 

корпусу  

ІІ квартал власні кошти 25,00 

3. Відновлення рівнемірів на РЧВ 

№1, №2, №3 водонапірної вежі 

ІІІ квартал власні кошти 7,00 

4. Технічне переоснащення 

водозабору в Коростовичах 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

290,00 

5. Технічне переоснащення 

водозабору в Корчевій 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

260,00 

6. Винесення водоохоронних зон в 

натуру 

березень місцевий 

бюджет 

280,00 

7. Ремонт покрівлі будівлі градирні 

(частковий)  

червень власні кошти 40,00 

9. Ремонт і повірка лічильників води 

на ВОС та свердловинах 

ІІ квартал власні кошти 70,00 

10. Придбання бойлера 50л. квітень власні кошти 5,00 

12. Придбання та заміна електричних 

насосів на свердловинах 

вересень власні кошти 90,00 

13. Очистка, промивка і дезінфекція 

градирні №1 та №3, а також 

контактного резервуару градирні 

№1, 3 

червень власні кошти 3,00 

14. Очистка промивка і дезінфекція 

РЧВ №1, 2, 3 

липень власні кошти 4,00 

15. Очистка, промивка і дезінфекція 

водонапірної вежі та водогонів 

серпень власні кошти 7,00 

16. Заготовлення та придбання палива 

для обігріву основного та 

лабораторного корпусів ВОС  

протягом 

року 

власні кошти 30,00 

17. Капітальний ремонт приміщення 

машинного залу ВОС 

травень власні кошти 50,00 

18. Косметичний ремонт ВОС червень власні кошти 30,00 

19. Заміна манометрів на  водозаборах 

Корчева, Коростовичі 

березень-

травень 

власні кошти 15,00 

20. Відновлення охоронних зон ІІ квартал місцевий 

бюджет 

290,00 

21. Заміна вхідних дверей в основний 

корпус ВОС 

березень власні кошти 10,00 

22. Придбання гідролізної установки, 

системи дозування гіпохлориду 

червень власні кошти 750,00 

23. Капітальний ремонт швидкісних 

фільтрів із заміною 

фільтрувального матеріалу №8, 6, 

10 

серпень-

листопад 

власні кошти 100,00 



Дільниця КНС 

1. Поміняти вікна, двері в машзалі і 

коридорі КНС№2 

вересень місцевий 

бюджет 

196,428 

2. Придбати метал і поміняти 

металічне перекриття в 

грабельному КНС№2 

серпень власні кошти 7,00 

3. Поміняти перила над приямком в 

грабельному КНС №2 

серпень власні кошти 3,00 

4. Поміняти металічні двері в 

грабельному КНС №2 

серпень власні кошти 12,00 

5. Зварити і встановити козирок над 

тельфером КНС №2 

серпень власні кошти 10,00 

6. Забетонувати відмостку на КНС 

№2 

серпень  2,00 

7. Поміняти насос на КНС №4  місцевий 

бюджет 

80,00 

8. Забетонувати відмостку на КНС 

№4 

листопад власні кошти 8,00 

9. Зробити ремонт колодязя і 

відсікаючих засувок Ду-200 на 

КНС №3 

червень власні кошти 7,00 

10. Поміняти труби в колодязі біля 

КНС №3 

червень місцевий 

бюджет 

16,00 

11. Зварити вхідні двері на КНС №1 квітень власні кошти 5,00 

12. Відремонтувати колодязі на КНС 

№1 (4шт.) 

серпень місцевий 

бюджет 

12,00 

13. Придбати і встановити насос 2СМ 

100-65-200/2а на КНС №2 

Ш квартал місцевий 

бюджет 

60,00 

14. Вкрутити енергозберігаючі лампи  жовтень власні кошти 1,00 

15. Придбати 2 насоси на КНС №4 серпень місцевий 

бюджет 

120,00 

16.  Ремонт 2-х насосів Wilo на КНС 

№5 

серпень місцевий 

бюджет 

40,00 

17. Відновлення приймального 

резервуару (гідроізоляція 80м3) 

червень місцевий 

бюджет 

100,00 

18. Придбати і встановити шибер ø 

500 в грабельному приміщенні 

Ш квартал місцевий 

бюджет 

160,00 

19. Придбати прочисні спіралі вересень місцевий 

бюджет 

49, 99 

20. Придбати устаткування з 

індивідуального тампонування 

каналізаційних випусків 

вересень місцевий 

бюджет 

130,0 

21. Реконструкція КНС №2 Ш квартал місцевий 

бюджет 

290,046 

Дільниця з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Очисні споруди Німшин 

1. Перемотка та ремонт 

електродвигуна 90кВт (2 шт.) 

вересень власні кошти 42,00 

2. Перемотка та ремонт 

електродвигуна 45 кВт (2 шт.) 

серпень власні кошти 20,00 

3. Встановлення секційного 

вимикача 10 кВ, РЛНД 10/400 

червень власні кошти 12,00 

4. Ремонт РП-0,4 в ЗТП-103 

(А3722БУЗ, 250А – 8 шт., А3712-

БУЗ, 380В, 160А – 2 шт) 

серпень власні кошти 250,00 

https://unicode-table.com/ru/2300/


5. Ремонт силового вводу №2 

(ТМ10/400, РПН) 

серпень власні кошти 10,00 

6. Запобіжник ППНИ-33, габарит-00, 

100А (6 шт.) 

серпень власні кошти 2,00 

7. Запобіжник ППНИ-35, габарит-1, 

250А (6 шт.) 

серпень власні кошти 2,00 

8. Трансформатор струму 100/5 (3 

шт.) 

серпень власні кошти 12,00 

9. Трансформатор струму 300/5 (3 

шт.) 

серпень власні кошти 16,00 

10. Амперметр М42300, 300А (3 шт.) серпень власні кошти 1,2 

11. Ремонт автоматичної 

компенсувальної установки КУ-1, 

КУ-2, (КМПС-0,4-12,5-ЗУЗ (2 шт.)) 

вересень власні кошти 26,00 

КНС №2 

1. Заміна ввідного автомата 400А, 

вводу №1 

червень власні кошти 8,0 

2. Заміна ввідного автомата насоса 

№1 

серпень власні кошти 

3. Заміна поплавкових вимикачів 

насосного агрегату №2 (Грундфос) 

серпень власні кошти 3,00 

КНС №4 

1. Заміна шафи управління насосом 

№2 (ТК112/1) 

серпень власні кошти 40,00 

2. Заміна поплавкових вимикачів 

насосного агрегату №1 

серпень власні кошти 2,00 

3 Заміна насосу DTRT 300  P=2?2 

kWt 

жовтень місцевий 

бюджет 

60,0 

КНС №5 

1. Заміна поплавкових вимикачів 

насосного агрегату № 1 

серпень власні кошти 2,0 

2. Заміна насосу DTRT 300  P=2?2 

kWt 

жовтень місцевий 

бюджет 

60,0 

ВОС 

1. Ремонт/заміна приладу витрати на 

місто 

жовтень власні кошти 14,00 

2. Ремонт/заміна приладу витрати з 

Корчевої 

вересень власні кошти 10,00 

3. Ремонт приладу витрати на БуТЕС вересень власні кошти 30,00 

4. Ремонт/заміна системи 

дистанційного управління 

свердловинами 

листопад власні кошти 12,00 

5. Кап. ремонт освітлення градирні липень власні кошти 2,00 

6. Освітлення виробничих та 

побутових приміщень 

липень власні кошти 3,00 

7. Заміна контактора 1-го 

протипожежного. (КТ6053Б-УЗ) 

липень власні кошти 15,00 

8. Ремонт контактора 2-го госп. 

питтєвого (КТ6033Б-УЗ) 

серпень власні кошти 15,00 

9.  Заміна датчиків рівня 8 шт. вересень власні кошти 4,0 

10. Заміна кабеля 5*1,5  150м жовтень власні кошти 14,0 

11. Закупівля захисту для пожежних 

двигунів Р=125кВТ (2шт) 

жовтень власні кошти 20,0 

12 Заміна таймера часу для 

свердловин 

жовтень власні кошти 4,5 



Поточний ремонт 

1. Заміна УБЗ 301 на УБЗ 305 Листопад власні кошти 30,00 

2. Рівнемір КНС №3 листопад власні кошти 3,00 

3. Рівнемір КНС №4 листопад власні кошти 3,00 

4. Перемотка електродвигуна 0,35 

кВт 

жовтень власні кошти 5,00 

5. Терморегулятор 3 шт. (обігрів 

свердловин) 

жовтень власні кошти 18,00 

Дільниця з ремонту водопровідних мережі, які підлягають заміні 

1. Реконструкція водогону від  

водонапірної башти через с. 

Дем’янів до м.Бурштин (права 

вітка), ø225 довжина 704м 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

1 428,75 

2. Реконструкція водогону від 

водонапірної башти через с. 

Дем’янів до м. Бурштин (ліва 

вітка), ø225 довжина 2100м 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

3 881,48 

3. Заміна аварійної ділянки 

водопровідної мережі по вул. 

Калуська (Калуська 8 – технікум), 

ø160 довжиною 180м 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

299,082 

4. Заміна аварійної  ділянки 

водопровідної мережі по вул. 

Коновальця ø63 довжиною 170м 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

298,75 

5. Заміна аварійної ділянки 

водопровідної мережі по вул. 

Франка ø110 довжина 56м 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

62,92 

6. Заміна аварійної ділянки 

водопровідної мережі по вул. 

Грушевського ø63 довжиною 100м 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

52,86 

7. Заміна аварійної ділянки 

водопровідної мережі по вул. Над 

Рудкою, Франка ø110-219 

довжиною 200м 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

290,00 

8. Заміна аварійної ділянки 

водопровідної мережі по вул. 

Мазепи ø219  

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

180,00 

9. Заміна аварійної ділянки 

водопровідної мережі по вул. 

Стуса  ø225  

ІІ квартал місцевий 

бюджет 

294,43 

10. Заміна аварійної ділянки 

водопровідної мережі – сквер ім. 

Івана Виговського 

ІІ квартал місцевий 

бюджет 

185,064 

11. Заміна аварійної  ділянки 

водопровідної мережі по вул. 

Коновальця 

ІІ квартал місцевий 

бюджет 

299,00 

12. Заміна аварійної  ділянки 

водопровідної мережі по 

вул.Січових Стрільців 

ІІ квартал місцевий 

бюджет 

113,232 

13 Заміна аварійної  ділянки 

водопровідної мережі по вул. 

Шевченка 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

297,504 

Дільниця з ремонту і обслуговування тепломереж 

1. Заміна тепломережі на попередньо 

ізольовані труби по вул. Шухевича 

(в районі магазину «Дімакс») ø426 

ІІ квартал місцевий 

бюджет 

2 202,29 



довжиною 220м 

2. Заміна тепломережі на попередньо 

ізольовані труби по вул. О.Басараб 

ø273 довжина 312м 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

2 654,05 

3. Заміна тепломережі на попередньо 

ізольовані труби по вул. О.Басараб 

5 ø108 довжина 120м 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

639,32 

4. Заміна тепломережі на попередньо 

ізольовані труби по вул. Над 

Рудкою-Поповича ø325 довжиною 

220м 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

1 880,41 

5. Заміна тепломережі по вул. 

Міцкевича (біля ОРСУ) ø426 

довжина 120м 

ІІІ квартал власні кошти 1619,206 

6. Заміна тепломережі між ТК 43, 8- 

43,7 по вул. Коновальця (СШ №3 – 

технікум) ø150 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

570,00 

7. Заміна тепломережі по вул. 

Герцена (від АТБ до ø273 

повороту на СТМ) 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

2980,00 

8. Заміна тепломережі по вул. 

С.Стрільців – Шухевича від ТКЗ-

ТК31 ø219-273 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

3890,00 

9. Заміна тепломережі по вул. 

Калуська  від ТК43,2-43,4 до 

Стуса, 15 ø110-219-273 

ІІІ квартал власні кошти 4337,802 

10. Заміна датчиків приходу обліку на 

подачі ø300 на ЦТП 

ІІІ квартал власні кошти 120,00 

11. Заміна тепломережі по вул. 

Калуська  від ТК 3.12 – 3.13 ø89 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

95 652,00 

12. Заміна тепломережі по вул. 

Бандери,77 ø133 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

299 604,00 

13. Заміна тепломережі по вул. 

Шухевича,18 ø89 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

209 166,00 

14. Заміна тепломережі по вул. 

Герцена ø219 

ІІІ квартал місцевий 

бюджет 

298 914,00 

15. Заміна тепломережі по вул. 

Шухевича  від ТК 38-39 ø 426 

ІІІ квартал власні кошти 786 534,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заходи з підготовки КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» до роботи в 

осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Матеріали та 

ресурси 

Кількіс

ть 

Вартість 

(за од.) 

Термін 

виконання 



грн. 

1. Заготовити необхідну 

кількість посипкового 

матеріалу при ожеледиці 

(придбати пісок та 

шлак) 

Пісок 

 

 

100 т. 

 

 

500,000 

 

 

III-VI кв. 

Шлак 150 т. 500,00 III-VI кв. 

2. Придбання ящиків для 

піщано-соляних 

сумішей 

Ящик 50 шт. 3500,00 III-VI кв. 

3. Придбання сміттєвих 

урн для міста 

Урна сміттєва, 

металева, 

оцинкована 

150 шт. 1445,00 III-VI кв. 

4. Ліквідувати 

несанкціоновані 

сміттєзвалища та 

забезпечити постійний 

контроль з їх 

недопущення 

   III-VI кв. 

5. Провести технічні 

огляди машин, 

обладнання та 

механізмів 

   ІІІ кв. 

6. Створити резерв 

обладнання для 

ліквідації можливих 

поломок в роботі 

спецтехніки в зимовий 

період 

   ІІІ кв. 

7. Придбання коліс на 

трактор Т-25 

Колесо заднє 9,5-

32; 

 

2 шт. 

 

8000,0 

 

 

Колесо переднє 

6,5-16 

 

2 шт. 4000,0  

8. Придбання коліс на 

трактор Т-3510 

Колесо заднє 9,5-

32; 

2 шт. 8000,0  

9. 

 

Придбання колеса на 

вишку ЗІЛ-431412 

Колесо 9-20; 2 шт. 10000,0  

Гідроклапан 1 шт. 4500,0  

10. Виконати роботи по 

ліквідації всіх наявних 

пошкоджень пішохідних 

доріжок, тротуарів 

   ІІІ кв. 

11. Забезпечити  

накопичення резервного 

палива для ліквідації 

можливих снігових 

заметів та ожеледиці 

   III-VI кв. 

12. 

 

Провести 

профілактичний огляд 

та ліквідацію 

пошкоджень 

електромереж 

вуличного освітлення 

   ІІІ кв. 

13. Забезпечити наявність 

кабельних та інших 

   III-VI кв. 



матеріальних запасів для 

функціонування та 

роботи вуличного 

освітлення в зимовий 

період 

14. Придбання 

електроінструментів та 

вимірювальних приладів 

Професійний набір 

електрика; 

2 шт. 

 

900,00 

 

III-VI кв. 

Тестер; 1 шт. 1500,0 III-VI кв. 

Кліщі 

електровимірюваль

ні; 

 

1 шт. 

 

2500,0 

III-VI кв. 

Мегометр 1 шт. 8000,0 III-VI кв. 

15. Придбання матеріалів, 

які необхідні для 

вуличного освітлення 

Лампи; 300 шт. 350,0 III-VI кв. 

Автомат 25 А; 6 шт. 180,0 III-VI кв. 

Пускач; 5 шт. 1200,0 III-VI кв. 

Таймер 

електричний ТЕ-

15; 

6 шт. 

 

2000,0 

 

III-VI кв. 

Драбина 

розкладна; 

1 шт. 6000,0 III-VI кв. 

Бензопила; 1 шт. 12000,0 III-VI кв. 

16. Провести заміну 

сантехніки, обладнання 

в громадському туалеті 

Змішувач для 

умивальника; 

2 шт. 

 

1600,0 

 

 

Запчастини до 

бачка 

4 шт. 450,0  

17. Провести заміну 

сантехніки обладнання в 

туалетах та душових 

дільниці благоустрою 

Змішувач для 

умивальника; 

3 шт. 

 

1600,0 

 

 

Змішувач для душу 1 шт. 2200,0  

18. Забезпечити працівників 

відповідних служб 

інвентарем, спецодягом 

для роботи взимку 

   III-VI кв. 

 

19. 

Придбання спецодягу 

для працівників дільниці 

благоустрою 

Халат бавовняний; 34 шт. 500,00  

Чоботи гумові; 34 шт. 2500   

Костюм чоловічий; 10 шт. 850,0  

Куртка зимова 

чоловіча; 

44 шт. 

 

 

980,0 

 

Чоботи кирзові; 10 шт. 600,0  

Жилет сигнальний; 70 шт. 80,00  

20. Придбання робочого 

інвентарю для 

прибирання території 

Мітла; 360 шт. 96,00  

Граблі; 30 шт. 120,00  

Лопата; 30 шт. 230,00  

Сапа; 30 шт. 140,00  

Відро; 30 шт. 90,00  

Лопата для снігу 

 

30 шт. 250,00  

21. Придбання інвентарю 

для стрижки, декору 

кущів і живоплоту, 

косіння газонів 

Бензоножиці; 1 шт. 17249,0  

Тример садовий; 4 шт. 5000,0  

Ножиці ручні; 4 шт. 650,0  

Ножиці великі; 4 шт. 500,0  



 

 

3. Заходи з підготовки КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської 

міської ради» до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. 

 

Драбина 1 шт. 3000,0  

22. Виконати роботи по 

обрізці дерев, які 

становлять загрозу 

обваленню 

   з 

15.10.2022 

№ 

п/п 

Адреса Матеріали 

1. вул.В.Стуса,19 /підвал 

заміна окремих ділянок трубопроводу опалення 

труба Ø50 - 10м 

труба Ø20 -1м 

кран Ø20 - 1шт 

різьби 

2. вул.Стефаника,17/ підвал, елеватор 

заміна окремих ділянок трубопроводу опалення 

труба Ø76 - 4м 

труба Ø50 -2м 

кран Ø50 - 4шт 

кран Ø25 -2шт 

кран Ø20 - 1шт 

різьби 

3. вул.Шухевича, 16/ підвал  

заміна окремих ділянок трубопроводу опалення 

 

труба Ø40 - 2м 

труба Ø32 -3м 

труба Ø20 – 1,5м 

кран Ø20 - 2шт 

кран Ø15 - 2шт 

різьби 

4. вул.В.Стуса,24 /підвал 

заміна окремих ділянок трубопроводу опалення 

труба Ø50 - 40м 

труба Ø25 -6м 

кран Ø50 - 4шт 

кран Ø20 - 8шт 

кран Ø15 - 6шт 

різьби 

5. вул.Будівельників, 5 ІІІ під’їзд 

заміна окремих ділянок трубопроводу опалення 

труба Ø40 - 4м 

 

6. вул.Січ.Стрільців, 3 /підвал 

заміна окремих ділянок трубопроводу опалення 

труба Ø50 - 2м 

труба Ø25 -3м 

кран Ø50 - 2шт 

різьби 

7. вул.Калуська,8 / підвал 

заміна окремих ділянок трубопроводу опалення 

труба Ø40 - 12м 

труба Ø32 -12м 

труба Ø25 -15м 

труба Ø20 – 12м 

кран Ø20 - 8шт 

кран Ø15 - 4шт 

різьби 

 

8. вул.Будівельників, 11 І під’їзд, елеватор  

заміна окремих ділянок трубопроводу опалення 

труба Ø40 - 3м 

труба Ø25 -2м 

кран Ø40 - 2шт 

кран Ø20 - 2шт 

різьби 

 

9. вул.В.Стуса, 6 Vпідїзд, елеватор 

заміна окремих ділянок трубопроводу опалення 

труба Ø40 - 3м 

кран Ø50 - 2шт 



 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                          Ірина ГЕРТ 

 

 

кран Ø15 - 2шт 

різьби 

 

10. вул.Січ.Стрільців, 21 по кв.42 /підвал 

заміна окремих ділянок трубопроводу опалення 

труба Ø32 - 3м 

труба Ø25 -3м 

труба Ø20 – 1,5м 

кран Ø25 - 1шт 

кран Ø15 - 1шт 

різьби 

глушки Ø15-3шт 

11. вул.В.Стуса, 13 підїзд, елеватор,горяча вода 

заміна окремих ділянок водопроводу 

труба Ø76 - 2м 

труба Ø50 -1м 

кран Ø50 - 2шт 

різьби 

12. вул.В.Стуса, 6  по кв.69  - підїзд, опалення 

заміна кранів по стояках опалення 

 

кран Ø25 - 2шт 

кран Ø20 - 2шт 

різьби 

 

13. вул.В.Стуса, 11  

заміна будинкового вводу каналізаційної мережі 

коштор.вартість- 

66080грн 

14. вул.Січ.Стрільців, 11  

заміна будинкового вводу каналізаційної мережі 

коштор.вартість- 

66926,40грн 

15. Придбання піску для посипання прибудинкової території пісок – 92м³ 

16. Придбання віників та снігових лопат для прибирання 

прибудинкових територій 

сніг.лопати- 10шт 

віники – 150 шт 


