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№ з/п Найменування заходів (пооб'єктно)

загальна сума

ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

1.2.1.1 3шт 800,56 800,56

1.2.1.2 1238м 755,80 755,80

1.2.1.3 177м 369,72 369,72

1.2.1.4 361м 657,38 657,38

1.2.1.5 Придбання насосного агрегату 1шт 467,07 467,07

1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

1.2.2.1  43 шт. 238,82 238,82

1.2.2.2  25 шт. 235,02 235,02

1.2.2.3  26 шт. 241,86 241,86

Кількісний 
показник 
(одиниця 
виміру)

Фінансовий план використання 
коштів на виконання інвестиційної 

програми за джерелами фінансування, 
тис. грн. (без ПДВ)

амортизаційні 
відрахування

Реконструкція артезіанських 
свердловин №  7, 10, 11 першого 
підйому Чернелівського водозабору, 
площадки №2, №3, в с. Чернелівка 
Красилівського району 
Хмельницької області

Будівництво зовнішніх мереж 
водопроводу в с. Чернелівка 
Красилівського району 
Хмельницької області

Заміна ділянки водопроводу по        
вул. Горького від вул. Прибузької до 
вул. М. Трембовецької в                 м. 
Хмельницький 

Реконструкція ділянки водопроводу 
Д=300мм по вул. Трудовій на 
проміжку від вул. Заводської до існ. 
камери під автомостом з переходом 
залізн. колій в м. Хмельницький 

 Встановлення загальнобудинкових 
лічильників обліку спожитої води 
(водомірних вузлів) з системою 
“Аское” по вул. Львівське шосе та С. 
Хотовицького в м. Хмельницький  

 Встановлення вузлів обліку 
холодної води (25 шт.) 
багатоквартирних житлових 
будинків по вул. Бандери у м. 
Хмельницький 

 Встановлення вузлів обліку 
холодної води (26 шт.) 
багатоквартирних житлових 
будинків по вул. Лісогринівецька, 
вул. Старокостянтинівське шосе у      
         м. Хмельницький 
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1.2.2.4  25 шт. 246,57 246,57

1.2.2.5  22 шт. 215,43 215,43

1.2.2.6  24 шт. 216,96 216,96

1.2.2.7  24 шт. 216,96 216,96

1.2.2.8  26 шт. 244,14 244,14

1.2.2.9  29 шт. 243,38 243,38

1.2.2.10  23 шт. 203,74 203,74

1.2.2.11  13 шт. 127,31 127,31

1.2.2.12  22 шт. 226,23 226,23

1.2.8 Інші заходи, з них:

1.2.8.1 1 компл 245,25 245,25

Усього за розділом І 5952,2 5952,2

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 Встановлення вузлів обліку 
холодної води (25 шт.) 
багатоквартирних житлових 
будинків по вул. Панаса Мирного, 
вул. Січових Стрільців у    м. 
Хмельницький 

 Встановлення вузлів обліку 
холодної води (22 шт.) 
багатоквартирних житлових 
будинків по вул. Зарічанська у м. 
Хмельницький 

 Встановлення вузлів обліку 
холодної води (24 шт.) 
багатоквартирних житлових 
будинків по пр. Миру у м. 
Хмельницький 

 Встановлення вузлів обліку 
холодної води (24 шт.) 
багатоквартирних житлових 
будинків по вул. Зарічанська у м. 
Хмельницький 

 Встановлення вузлів обліку 
холодної води (26 шт.) 
багатоквартирних житлових 
будинків по вул. Озерна, вул. 
Свободи, вул. М. Мазура у м. 
Хмельницький 

 Встановлення вузлів обліку 
холодної води (29 шт.) 
багатоквартирних житлових 
будинків по пр. Миру у м. 
Хмельницький 

 Встановлення вузлів обліку 
холодної води (23 шт.) 
багатоквартирних житлових 
будинків по вул. Перемоги, вул. 
Кропивницького, прв. 
Першотравневий, вул. Вінницька у     
м. Хмельницький 

 Встановлення вузлів обліку 
холодної води (13 шт.) 
багатоквартирних житлових 
будинків по вул. Кармелюка, вул. 
Залізняка у м. Хмельницький 

 Встановлення вузлів обліку 
холодної води (22 шт.) 
багатоквартирних житлових 
будинків по пр. Миру у м. 
Хмельницький 

Придбання обладнання для 
зварювання поліетиленових труб
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2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

2.2.1.1 1325,5 м 1526,73 1256,73

2.2.1.2 1 компл 845,15 845,15

2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

2.2.2.1 4 шт. 245,74 245,74

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

2.2.5.1 2шт 625,58 625,58

Усього за розділом ІІ 3243,2 3243,2

Усього за інвестиційною програмою 9195,4 9195,4

Будівництво напірного 
каналізаційного колектора діам. 400 
мм вздовж вул. 
Старокостянтинівське шосе від 
камери К1-1 до самопливного 
каналізаційного колектора Д1200 мм 
в м. Хмельницький  

Реконструкція ТП-456 по 
вул.Трудова, 6 в м. Хмельницький

Реконструкція напірних 
каналізаційних колекторів  із 
встановленням приладів 
технологічного обліку стічних вод на 
КНС-1, 6, 24, 25

Технічне переоснащення із 
установкою механічної решітки РГР 
(2шт.) на головній каналізаційній 
насосній станції по вул. Трудовій, 6 в 
м. Хмельницький
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