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На №Т-171/-01/10-інф від 20.06.2018 Чернівецька міська рада

На інформаційний запит -  впровадження енергоефективності у ЗОШ №22 

громадянки Тимофійчук Христини щодо надання відповідної документації по 

проведенню капітального ремонту в ЗОШ № 22 (вул. П.-Кільцевій, 17) 

управління освіти Чернівецької міської ради інформує, що відповідно до 

рішення Чернівецької міської ради від 08.08.2017 року №803 проведення 

капітальних ремонтів в закладах освіти міста передано до Департаменту 

містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

У 2018 році в зазначеному закладі Департаментом містобудівного 

комплексу проводяться ремонтні роботи капітального характеру за підтримки 

міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової 

Корпорації NEFKO та евро фонду Східноєвропейського партнерства з 

енергоефективності і довкілля.

Переможцем в торгах з виконання робіт на об’єкті «Капітальнийремонт 

загальноосвітнього навчального закладу №22» визначено учасника тендеру - 

спільне підприємство, консорціум або асоціація (СПКА) у складі ТОВ 

«Укрбудконтракт» (лідер СПКА), ТОВ «Поліська Логістична Компанія» та ПП 

«Елітбуд-1».

Вартість виконання робіт відповідно до контрактної угоди №20/18 від 

28.03.2018 року складає 21 868,12711 тис. грн..

В рамках виконання вищезазначених робіт передбачено утеплення фасаду 

та горищного перекриття будівлі, реконструкція (заміна) системи опалення з 

встановленням індивідуального теплового пункту та системи вентиляції, заміна 

дерев’яних вікон на металопластикові енергоефективні вікна, заміна вхідних 

дверей і реконструкція даху з влаштуванням плоскої покрівлі.

Станом на сьогоднішній день підрядною організацією виконано роботи з 

утеплення фасаду будівлі в кількості 1500 м.кв., замінено 180 вікон, 

виконуються роботи з монтажу підвіконних дощок, демонтовано систему 

опалення та розпочато роботи з переобладнання покрівлі.

Підрядником для виконання робіт використовуються обладнання та 

матеріали, які ним були заявлені при наданні тендерної пропозиції. Документи,
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що містять інформацію про закупку матеріалів знаходяться у підрядника з 

виконання робіт, тому надати їх не видається можливим.

Відповідно до графіку поставок та виконання робіт термін завершення 

утеплення фасаду вересень 2018 року.
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