22 січня 2016 року під головуванням заступника голови
райдержадміністрації І.І. Гойса проведено нараду по питанню впровадження
заходів енергозбереження та енергоефективності в бюджетних установах
району та підприємствах житлово-комунального господарства району.
Участь у зазначеній нараді взяли керівники окремих структурних підрозділів
райдержадміністрації, житлово-комунальних служб району.
В ході проведення наради завідувачем сектору інфраструктури та
житлово-комунального господарства (Івашкович В.В.) проінформовано про
стан реалізації програми підвищення енергоефективності та енергозбереження
в Свалявському району за 2015 рік, а саме :
Стосовно вжитих заходів у сфері енергетики (заміна, світильників,
електромереж) :
Полянською сільською радою вже виготовлена проектно-кошторисна
документація на будівництво вуличної мережі освітлення з запровадженням
енергоефективних заходів, будівництво відновлюваних джерел енергії
встановлення енергозберігаючих світильників, протяжність вуличної мережі
освітлення стновить 1,3 км (з встановленням 52 опор, та 52 світлоточки) вул.
Дисковецька в с. Поляна, орієнтовна вартість робіт становить проекту 420,0
тис.грн.
Також розпочато роботи з проведення капітального ремонту системи
вуличного освітлення з встановлення енергозберігаючих світильників в с.
Стройне, урочищах "Кізій", "За ріка" Піддубовиця, Свалявського району, вже
освоєно кошти в сумі 185,0 тис.грн.
Стосовно вжитих заходів у тепловому господарстві (заміна котлів
на альтернативні види палива, реконструкції систем теплопостачання) :
1. Роботи по робочому проекту "Реконструкція системи
теплопостачання Полянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, шляхом встановлення
резервної модульної котельні потужністю 196 к Вт в с. Поляна, Свалявського
району" виконавиць робіт – ПП "Ужмедрембуд". Освоєно 870,0 тис.грн. з них
28,0 тис.грн коштів районного бюджету.
2. "Встановлення додаткових твердопаливних котлів (на дерев'яні
гранули, дрова) в діючу котельню Свалявської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів
шляхом її реконструкції", кошторисна вартість по встановленню котлів
становить – 873,758 тис.грн. Визначено виконавця робіт ТОВ «Вертикаль»
(Тегза І.). Завершено роботи по реконструкції системи теплопостачання.
3. "Реконструкція системи теплопостачання Голубинської ЗОШ ІІІІ ступенів, шляхом встановлення резервної модульної котельні потужністю
196 кВт в с. Голубине, Свалявського району". Вартість згідно ПКД становить
11048 тис.грн. Визначено виконавця робіт ТОВ «Вертикаль» (Тегза І.). За
станом на 10.11.2015 року розпочато будівельні роботи під модульну
котельню (збудовано фундамент під неї). Завершено роботи по встановленню
модульної котельні та реконструкції системи теплопостачання (підключення,
пробні пуски).

4. "Реконструкції системи теплопостачання Березниківської ДНЗ,
шляхом встановлення твердопаливних котлів", кошторисна вартість по
встановленню котлів становить – 510,8 тис.грн. Виконавець робіт ТзОВ
"Омега - Карпати". В даному закладі також виготовлено ПКД на заміну вікон
на енергозберігаючі скло-пакети. До кінця січня 2016 року заплановано
завершити роботи по реконструкції системи теплопостачання (підключення,
пробні пуски).
5. Закуплено та замінено новий газовий котел для Сасівської ЗОШ
І-ІІ ступенів, на що використано кошти в сумі 20,0 тис.грн.
6. "Встановлення додаткових твердопаливних котлів (на дерев'яні
гранули, дрова) в діючу котельню Дусинської ЗОШ І-ІІІ ступенів шляхом її
реконструкції". Вартість згідно ПКД становить 897,164 тис.грн. Визначено
виконавця робіт ПП. "Ужменеренбуд". Вже завезено котли та до кінця січня
2016 року заплановано завершити роботи по та реконструкції системи
теплопостачання (підключення, пробні пуски).
Стосовно заміни вікон та дверей на енергозберігаючі скло пакети :
1. Заміна вікон на енергозберігаючі скло-пакети в Свалявській ЗОШ
№3 І-ІІІ ступенів, освоєно коштів у сумі 784,628 тис.грн.
2.
Заміна вікон на енергозберігаючі скло-пакети в Дусинській
ЗОШ І-ІІІ ступенів, освоєно коштів у сумі 1010,771 тис.грн.
3.
Заміна вікон на енергозберігаючі скло-пакети в Свалявській
гімназії, освоєно кошти в сумі 622,582 тис.грн.
4.
Заміна вікон на енергозберігаючі скло пакети в
Березниківському ДНЗ, освоєно кошти в сумі 484,5 тис.грн.
5.
Розпочато роботи по заміні вікон та дверей на
енергозберічаючі скло-пакети в ДНЗ с. Плоске. Залучені кошти краю Височіна
Чеської Республіки, загальна вартість робіт згідно ПКД становить 204,5
тис.грн. За станом на 25.12.2015 року використано кошти в сумі 80,0 тис.грн.
6.
Проведено капітальний ремонт АЗСП первинної медицини в с.
Стройне (утеплення фасаду, заміна вікон та дверей, заміна покрівлі) на що
використано кошти в сумі 400,0 тис.грн.
7.
Реконструкція дитячої школи мистецтв в м. Свалява,
проведено ряд заходів з енергозбереження – заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі скло-пакети, заміна системи теплопостачання, заміна
покрівлі, утеплення фасаду мінеральною ватою товщиною понад 10 см.
Загальна вартість згідно ПКД становить 2659,4 тис.грн. всі кошти освоєні.
8.
Заміна вікон на енергозберігаючі скло-пакети в приміщенні
міської бібліотеки в м. Свалява. Освоєно кошти в сумі 78,0 тис.грн.
9.
Заміна вікон та дверей в Солочинській ЗОШ на суму 100,0
тис.грн.
10. Заміна вікон та дверей в Тибавській ЗОШ на суму 100,0
тис.грн.

Стосовно вжитих заходів у житлово-комунальній сфері :
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Заходи для реалізації програми «Питна вода
Профінансовано
Свалявщини на 2008-2020 роки»
(грн.)
Придбання насоса СД 250/22,5 без ел двигуна 2 шт
88 200
Придбання насоса фекального СД 80/18 без двигуна 2
29 400
шт
Придбання електродвигуна 45 кВТ/1500 об.хв, лапа27 600
фланець 1 шт
Придбання електродвигуна 45 кВт/1500 об.хв., лапа 2
37 808
шт
Придбання електродвигуна
12 600
11/1500л 2 шт
Придбання засувки з обрезиненим клином 30 ч 39 р
20 800
ДУ 100, Ру 16 4 шт
Придбання засувки з обрезиненим клином 30ч 39р
25 992
ДУ 200, Ру16 4 шт
Придбання хлораторної установки типу «Адванс 200»
78 000
Реконструкція напірно каналізаційного колектора та
За станом на
водопроводу від КНС по вул. Головна до КОС в м.
01.01.2016 року
Свалява, загальна вартість проекту згідно ПКД
1980,0 тис.грн.
становить 2452,243 тис.грн.

За наслідками проведеної наради зобов’язано керівників бюджетних
установ району та керівників житлово-комунальних служб розробити заходи
щодо впровадження енергоефективних заходів в підпорядкованих галузях на
2016-2017 роки.
Сектор інфраструктури та житлово - комунального господарства
райдержадміністрації

