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На Ваш електронний запит 27.07.2020 року про надання інформації  

надаємо наступну інформацію: 

- кількість відремонтованих покрівель житлового фонду: за 2017 рік – 

24139 кв.м (83%);  за 2018 рік – 11842 кв.м (2,7%); за 2019 рік – 65845 кв.м. 

(15%); 

-   кількість відремонтованих покрівель нежитлового фонду: дані відсутні. 

- кількість будинків, в яких відремонтовано  внутрішньобудинкові 

системи опалення та кількість встановлених приладів обліку теплової енергії у 

житлових будинках – дані відсутні, оскільки у місті з 2011 року припинено 

централізоване теплозабезпечення; 

- кількість будинків, в яких відремонтовано внутрішньобудинкові 

системи холодного водопостачання та водовідведення: за 2017 рік – 5267 пог.м 

(28,9%); за 2018 рік – 1327 пог.м (6%); за 2019 рік – 1703 пог.м (16,4 %); 

- кількість будинків, в яких проведено ремонт та реконструкція 

електромереж та електрообладнання (будинків) та відсоток до їх загальної 

кількості: за 2017 рік -11 буд. (66,7%); за 2018 рік – 10 буд. (7,8%); за 2019 рік – 

5  буд. (3,9%); 

-  бюджет на впровадження енергозберігаючих заходів у сфері житлового 

господарства: за 2017 рік – 911,8 тис.грн; 2018 рік – 1260,0 тис.грн; 2019 рік – 

2832,6 тис.грн (по Програмі відшкодування частини кредитів, отриманих 

ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального 

ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків у м. Ужгород 

на 2018-2022 роки "Теплий дім"); 

- загальна кількість утворених об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) або інших форм самоорганізації населення (одиниць): 2017 рік 

– 330 ОСББ та  20 БК (будинкових комітетів); 2018 рік – 370 ОСББ, 20 БК; 2019 

рік – 403 ОСББ, 20 БК; 

- частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що 
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обслуговується ОСББ  або інших форм самоорганізації населення (відсотків); за 

2017 рік – 45,7 %;  2018 рік – 49,5 %; 2019 рік – 51,7 %; 

-  кількість збудованих та відремонтованих кладовищ (одиниць) – 2017 -

2018 рок – дані відсутні; 2019 рік – збудовано 1 новий сектор на 1 кладовищі, 

проведено ремонт – 1 кладовище. 

 

 

Заступник міського голови                 Ігор  ФАРТУШОК 
 

Олена Яцків                    614190 

Марина Куберка             615185 

 


