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Довідка 

про підготовку підприємств, установ і організацій до роботи в осінньо-зимовий 

період 2019-2020 років 

 

Сьогодні основним пріоритетним завданням є своєчасна підготовка 

підприємств житлово–комунального господарства та об’єктів соціальної сфери 

району до роботи в осінньо–зимовий період 2019–2020 років. 

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 27 червня 

2019 року № 180 «Про підготовку господарства району до опалювального 

сезону 2019-2020 років» проводиться реалізація заходів з підготовки об'єктів 

житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-

зимовий період та приймаються відповідні міри по усуненню виявлених 

недоліків.  

Підприємствами житлово-комунального господарства відповідно до 

планів заходів з підготовки житлового фонду до опалювального сезону 2019-

2020 років проведено обстеження багатоквартирних житлових будинків, 

Маневицьким ВУ ЖКГ обслуговується 38 багатоквартирних житлових 

будинків, ЖКП Прилісненської сільської ради - 9.  

На даний час підприємствами проводяться дрібні ремонти під’їздів, 

фасадів, горищ та підвальних приміщень.  

Проведені перевірки та очищення димових та вентиляційних каналів 

багатоквартирних будинків, відремонтовано оголовки димовентиляційних 

каналів. Проводиться профілактика та поточний ремонт водопровідних і 

каналізаційних мереж, каналізаційно-насосних станцій, очисних споруд.  

Станом на 01.08.2019 року Маневицьким ВУ ЖКГ надано житлово-

комунальних послуг споживачам на суму 1635,477 тис. грн., оплачено 1525,085 

тис. грн. (оплата складає 93,3%). Борг споживачів складає 441,767 тис. грн. ( в 

тому числі борг минулих років складає 331,375, борг поточного року – 110,392 

тис. грн..).  

З початку року ЖКП Прилісненської сільської ради надано житлово-

комунальних послуг споживачам на суму 1350,796 тис. грн., оплачено 1473,095 
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тис.грн (оплата складає 109,1%). Борг споживачів складає 220,306 тис. грн. ( це 

борг за минулі роки, який з початку року зменшився на 122,299 тис. грн.).  

У всіх навчальних закладах завершується комплекс робіт з підготовки до 

роботи в зимових умовах, а саме ремонт котелень, їх реконструкція, 

модернізація, заміна вікон та дверних конструкцій на енергозберігаючі, 

завезення палива. 

В ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Оконськ проведено заміну котла та 23 вікон та 3 

дверей на  енергозберігаючі. Ще необхідно провести заміну котлів в школах сіл 

Велика Осниця, Граддя, Бережниця - філія Опорного закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів с. Троянівка» та встановлення додаткового котла в 

навчальному закладі села Будки. 

Проведено поточний ремонт фасаду загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 імені Героя України Андрія Снітка на суму 49,995 тис.грн., 

проведено заміну димової труби в НВК Маневицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів на суму 88,832 тис. грн. Проведено поточний ремонт Опорного 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Цміни» в розмірі 199,928 тис. 

грн. та поточний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. с. Ст.Чорторийськ на 

суму 197,980тис. грн.. 

Ведуться роботи  по утепленню фасаду НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ст.. 

№2-гімназія» та трудового комплексу. 

За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке 

проживає на території зони спостереження розпочато капітальний ремонт 

покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Костюхнівка (кошторисна 

вартість 1407,478 тис. грн.) та капітальний ремонт (заміна вікон) Маневицької 

дитячо-юнацької спортивної школи (кошторисна вартість 400,815 тис. грн.) 

Відділом освіти заготовлено 1200 т. торфобрикету, 20 т. торфокрихта та 

13 м³ дров паливних, що складає 30% від потреби.  

КП «Маневицька ЦРЛ» проведено ремонт покрівлі господарської 

споруди (7,8 тис. грн.) та ремонт 50м опалювальної системи (7,0 тис. грн.). 

Ще заплановано провести наступні роботи: 

- поточний ремонт покрівлі басейну (204м²); 

- заміну системи холодного водопостачання підвального приміщення 

центрального корпусу (150 м.п.); 

- поточний ремонт покрівлі машинного відділення ліфта в харчоблоці 

(40м²); 

- поточний ремонт покрівлі сушильного цеху пральні (350м²); 

- заміну засувок в підвальному приміщенні поліклініки (4шт), в 

підвальному приміщенні центрального корпусу; 

- заміну опалювальної системи поліклінічного відділення; 

- заміну твердопаливного котла потужністю 100 кВт в котельні 

зубопротезної поліклініки. 

КП «Колківська РЛ» проведено частковий ремонт двох резервних старих 

котлів, замінено свердловинний насос в системі водопостачання. Планується 

підключення нового водогінного котла. На опалювальний сезон для потреб 

котельні потрібно 230 тон крихти і 70 м3 тирси. На даний час заготовлено 

крихти-26 тон, тирси-70 м3.  



КП «Маневицький РЦПМСД» проведено утеплення фасаду ФАПу села 

Оконськ, вартість робіт 160,0 тис. грн. та замінено котел в Боровичівському 

ФАПі на суму 45,0 тис. грн.. Розпочинається капітальний ремонт 

(термомодернізація) Старочорторийської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини по вул. Сокола, 103, в с. Старий Чорторийськ (кошторисна 

вартість 908,173 тис. грн.) за кошти державної субвенції зони спостереження.  

Забезпеченість паливом по амбулаторіях та ФАПах складає 30%. 

На придбання палива для лікувальних закладів кошти виділені, але в 

зв’язку з тим, що немає місця зберігання повної кількості палива лікарнями 

укладені угоди з ДП «Волиньторф» про зберігання та вчасне постачання 

автотранспортом в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.  

Територіальним центром соціального обслуговування 

райдержадміністрації проведено необхідні ремонтні роботи по обслуговуванню 

будівлі управління соціального захисту населення та стаціонарного відділення, 

покрівель та вентиляційних установок. Утворено запас твердого палива на 

опалювальний сезон у кількості 10% від потреби. У відділенні стаціонарного 

догляду для постійного проживання с. Старий Чорторийськ територіального 

центру передбачено утворення та обладнання пункту обігріву та додаткові 

ліжко-місця для тимчасового перебування бездомних громадян. 

Відділом культури та туризму райдержадміністрації ведуться 

профілактичні роботи на котельнях закладів культури. На придбання 

необхідної кількості палива виділено 27,0 тис. грн.  

Філією ,,Маневицька ДЕД” заплановано заготовити 3500 тонн 

протиожеледної суміші та 320 тонн солі. На даний час на залишку знаходиться 

500 тонн протиожеледної суміші та 60 тонн солі.  

Транспортні засоби і механізми для проведення аварійно-

відновлювальних робіт в екстремальних умовах знаходяться в технічно 

придатному стані. 

Роботи з огляду та ремонту електричних мереж Маневицькою філією ПАТ 

«Волиньобленерго» проводяться згідно плану-графіка розробленого на 2019 

рік. 

Відповідно до ,,Правил підготовки теплових господарств до 

опалювального періоду, затвердженого спільним наказом Міністерства палива 

та енергетики України та Міністерством з питань житлово-комунального 

господарства України від 10.12.2008 № 630 всім господарствам району 

необхідно підготовити паспорти та акти готовності будівель та котельного 

господарства до роботи в опалювальний період 2019-2020 років. Акти 

перевірки теплового господарства погодити державною інспекцією з 

енергетичного нагляду до 1 жовтня 2019 року. 
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