
 

 

Звіт про виконання заходів щодо забезпечення виконання завдань 

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік МКП “Хмельницькводоканал”  
 

№ 

з/

п 

Зміст заходу Виконання заходів 

Джерела 

фінансування, 

тис. грн. 

2.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ У МІСТІ 

2.2.1. Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста 

1. Забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації житлового фонду. 

1 

Забезпечення погашення споживачами заборгованості 

за житлово-комунальні послуги  — управління 

житлово-комунального господарства, МКП 

“Хмельницьктеплокомуненерго”, КП “Південно-

Західні тепломережі”, МКП “Хмельницькводоканал”, 

ХКП “Спецкомунтранс”, ЖЕКи. 

Станом на 01.01.2017 р. заборгованість становила 7415,8 

млн.грн. Станом на 01.12.2017 р. становить 16590,2 млн.грн.  з 

них 4568,8 по пільгах та субсидіях. 
- 

2. Забезпечення надання якісних послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення. 

2 

Придбання сучасної техніки та обладнання для 

підприємств житлово-комунальної сфери – управління 

житлово-комунального господарства, комунальні 

підприємства. 

Придбано екскаватор навантажувач JCB 3CX. 

Зварювальний апарат Туран Макіна AL 400. 

Апарат терморезісторний Оптіма 231. 

2427,6 (кошти 

підприємства) 

3 

Проведення капітального ремонту та реконструкції 

водопровідних та каналізаційних мереж –                              

МКП “Хмельницькводоканал”. 

Виконано капітальний ремонт та реконструкцію 1037 м.п. 

водопровідних та 256 м.п. каналізаційних мереж. 

253,5 (кошти 

підприємства); 

2500,0 

(державний 

фонд 

регіонального 

розвитку); 

1880,6 (міський 

бюджет) 

4 

Будівництво мереж водопостачання та водовідведення 

у мікрорайонах міста – МКП “Хмельницькводоканал”. 

 

Будівництво каналізаційної мережі по                            

вул. Шестакова в м. Хмельницький протяжністю 535 м.п.  

Будівництво напірних каналізаційних колекторів 

21872,73 

(міський 

бюджет) 



 

 

 

 

 

 

діаметром 315 мм від колодязів К1-4,  К1-5 до КНС-3 по                  

вул. Прибузькій, 3 у м. Хмельницький протяжністю 96,0 м.п.  

Будівництво вуличних мереж водовідведення діаметром 

160 мм по вул. Сковороди від житлового будинку № 38 до 

житлового будинку № 14 в м. Хмельницький на загальну суму 

169, 8 тис.грн., довжиною 81 м.п.  

Виконано будівництво ділянки напірного 

каналізаційного колектора діаметром 400 мм від КНС-15 до 

колодязя в районі автомобільного мосту на вул. Західно-

Окружній, протяжністю 812 м.п. 

Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по прв. 

Болотному у м. Хмельницький, протяжністю 102 м.п.  

Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових 

будинків по прв. Житній, вул. Житній, вул. Корольова, вул. С. 

Наливайка, вул. Зеньковського, вул. Тютюника, вул. Карбишева, 

вул. Олексенко, вул. Раєвського мікрорайону Книжківці у м. 

Хмельницький протяжністю 5428 м.п. 

Будівництво вуличних мереж водовідведення напірних 

каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, 

електропостачання КНС мікрорайону Дубове у                        м. 

Хмельницький  

Виконано будівництво вуличних мереж водопостачання 

та каналізації житлових будинків вул. Лісна, пров. Лісний, вул. 

Підгірна, пров. Садовий в м. Хмельницький загальною 

протяжністю 2004 м.п.  

Будівництво вуличних мереж водопостачання 

мікрорайону Лезневе у м. Хмельницький протяжністю             

1302 м.п.  

Будівництво вуличних мереж водопостачання 

мікрорайону Ружична м. Хмельницький протяжністю                

2283 м.п.  

Будівництво ділянки водопроводу по вул. Свободи від 

вул. Зарічанської до житлового будинку № 4/1 по  вул. Свободи, 

побудовано 656 м.п.  

Будівництво водопроводу по вул. Митрополита 

Шептицького (мікрорайон Дубове-1) в м. Хмельницькому 

протяжністю 1061 м.п.  



5 

Забезпечення водопостачання будинків мікрорайнів 

міста, у яких воно повністю відсутнє – МКП 

“Хмельницькводоканал”. 

Вул. Кринична; вул. 8 Березня; вул. Л. Українки,                        

СТ “ Грузевиця 3”; пров. 5-й Галицький СТ “Фруктовий”;  вул. 

Залізнична 154-192, 167-189, вул. Дачна, вул. Одухи, пров. 

Старицького 

- 

6 

Продовження будівництва другої черги водогону від с. 

Чернелівка Красилівського району до міста 

Хмельницького – МКП “Хмельницькводоканал”. 

Виконано будівництво водопроводу протяжністю 2214 м.п. 

діаметром 1000 мм 

5000,0(міський 

бюджет); 

20099,4 

(державний 

бюджет) 

7 

Будівництво зовнішніх мереж водопроводу у с. 

Чернелівка Красилівського району – МКП 

“Хмельницькводоканал”. 

Захід не виконувався через відсутність фінансування - 

8 

Реконструкція артезіанських свердловин № 7, 10, 11 

першого підйому Чернелівського водозабору, 

площадки №2, 3 у с. Чернелівка Красилівського 

району –  

МКП “Хмельницькводоканал”. 

Виконано реконструкцію двох свердловин № 10, № 11 
412,35 (кошти 

підприємства) 

9 

Реконструкція системи знезараження питної води 

водопровідної насосної станції №9 на пр. Миру, 36/2А 

– МКП “Хмельницькводоканал”.  

Захід не виконано - 

10 
Будівництво напірних каналізаційних колекторів на 

вул. Прибузькій, 3 – МКП “Хмельницькводоканал”.  
Захід виконано 

525,2 (міський 

бюджет) 

11 

Будівництво напірного каналізаційного колектора 

вздовж вул. Старокостянтинівське шосе до 

самопливного каналізаційного колектора – МКП 

“Хмельницькводоканал”.  

Не виконано. Виконання заходу перенесено на 2018 рік 
1526,73 (кошти 

підприємства) 

12 

Реконструкція обладнання водопровідної насосної 

станції №10 (с. Чернелівка, Красилівський район) – 

МКП “Хмельницькводоканал”.  

Захід не виконано. - 

13 

Технічне переоснащення головної каналізаційної 

насосної станції на вул. Трудовій, 6 – МКП 

“Хмельницькводоканал”. 

Розроблена проектно-кошторисна документація 
25,2 (кошти 

підприємства) 

 
Реконструкція каналізаційної насосної станції №7 на 

вул. Шевченка, 66 – МКП “Хмельницькводоканал”.  
Розробляється ПКД 

7,0 (кошти 

підприємства) 



14 

Реконструкція самопливного каналізаційного 

колектора до каналізаційної насосної станції №2 на 

вул. Парковій, 64 – МКП “Хмельницькводоканал”.  

Захід виконано 

2500,0 

(державний 

фонд 

регіонального 

розвитку) 

1782,7 (міський 

бюджет) 

15 

Реалізація інвестиційного проекту 

“Реконструкція/Модернізація каналізаційних очисних 

споруд продуктивністю 80 тис.куб.м/добу” – МКП 

“Хмельницькводоканал”. 

Розробляється ПКД 
300,0 (кошти 

підприємства) 

16 

Забезпечення попередження виникнення та зменшення 

кількості аварійних ситуацій на об'єктах тепло-, 

водопостачання та водовідведення –  

КП “Південно-Західні тепломережі”, МКП 

"Хмельницькводоканал”. 

Станом на 01.01.2018 р. своєчасно ліквідовано 13 аварійних 

ситуацій на об'єктах водовідведення та водопостачання. 

343,2 (кошти 

підприємства) 

2.3. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ  

ТА СПРИЯННЯ ВСЕБІЧНОМУ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ МІСТА 

2.4. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

2.4.1. Охорона довкілля 

2. Здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста. 

1 

Забезпечення ефективної роботи станції прийому 

рідких побутових відходів на вул. Трудовій, 6  та 

благоустрій прилеглої території – МКП 

“Хмельницькводоканал”. 

Робота станції рідких побутових відходів відбувається у 

сталому режимі та виконується постійний контроль за 

збереження благоустрою прилеглої території. 
- 

2 

Будівництво напірного каналізаційного колектора 

вздовж вул. Старокостянтинівське шосе до 

самопливного каналізаційного колектора –  

МКП “Хмельницькводоканал”. 

Не виконано. Виконання заходу перенесено на 2018 рік 
1526,73 (кошти 

підприємства) 

3 

Проведення робіт з будівництва каналізаційно-

насосної станції і системи водовідведення у 

мікрорайоні Дубове –  МКП “Хмельницькводоканал”. 

Виконано будівництво самопливної каналізаційної мережі 474 

м.п. та закуплено обладнання для КНС 

3881,5 (міський 

бюджет) 

3.2. Підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності 

1. Ефективне управління комунальним майном територіальної громади міста. 



1 

Забезпечення візуалізації результатів діяльності 

комунальних підприємств на офіційному веб-сайті 

міської ради – виконавчі органи міської ради, 

комунальні підприємства. 

Візуалізація результатів діяльності підприємства на офіційному 

веб-сайті міської ради відбувається регулярно та своєчасно.  

- 

2 

Забезпечення до 1 липня 2017 року впровадження на 

великогабаритному транспорті комунальних 

підприємств міста систем GPS та витратомірів 

пального – відділ внутрішнього контролю, комунальні 

підприємства. 

- - 

2. Забезпечення результативної роботи комунальних підприємств. 

1 

Забезпечення виконання фінансових планів 

комунальними підприємствами – виконавчі органи 

міської ради, у підпорядкуванні яких перебувають 

комунальні підприємства, комунальні підприємства. 

- - 

2 

Забезпечення комунальними підприємствами 

позитивного фінансового результату від провадження 

фінансово-господарської діяльності, у тому числі за 

рахунок розширення видів діяльності  – комунальні 

підприємства. 

- - 

 

 

Інформація щодо стану реалізації заходів, визначених у додатку 2  

до Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік  

 

№ 

з/п 
Найменування видатків 

Сума капітальних 

вкладень, передбачених у 

Програмі 

тис. грн. 

Фактично 

профінансов

ано, тис. 

грн.  

Освоєно коштів,  

тис. грн.  

Примітка: 

 що зроблено /причини 

невикористання 

коштів 

1.  

Будівництво другої черги водогону 

від с. Чернелівка Красилівського 

району до м. Хмельницького 

5 000,0 (міський бюджет); 

20100,0 (державний бюджет) 
25099,4 25099,4 

Виконано будівництво 

водопроводу 

протяжністю 2214 м.п. 

діаметром 1000 мм 

2.  
Будівництво напірних каналізаційних 

колекторів діаметром 315 мм від 

колодязів К1-4, К1-5 до КНС-3 на вул. 

526,5 525,2 525,2 

Виконано будівництво 

напірного 

каналізаційного 

колектора протяжністю           



№ 

з/п 
Найменування видатків 

Сума капітальних 

вкладень, передбачених у 

Програмі 

тис. грн. 

Фактично 

профінансов

ано, тис. 

грн.  

Освоєно коштів,  

тис. грн.  

Примітка: 

 що зроблено /причини 

невикористання 

коштів 

Прибузькій, 3 96,0 м.п. діаметром 315 

мм 

3.  

Будівництво ділянки напірного 

каналізаційного колектора діаметром 

400 мм від КНС-15 до колодязя в 

районі автомобільного мосту на вул. 

Західно-Окружній 

1950 1949,9 1949,9 

Виконано будівництво 

ділянки напірного 

каналізаційного 

колектора протяжністю            

812 м.п. діаметром 400 

мм 

4.  
Будівництво вуличних мереж 

водопостачання мікрорайону Лезневе 
4 000,0 3958,45 3958,45 

Виконано будівництво 

мереж водопостачання 

протяжністю 1302 м.п. 

5.  

Будівництво вуличних мереж 

водовідведення, напірних 

каналізаційних колекторів, 

каналізаційно-насосної станції, 

електропостачання КНС мікрорайону 

Дубове 

4 000,0 3881,5 3881,5 

Виконано будівництво 

самопливної 

каналізаційної мережі 

474 м.п. та закуплено 

обладнання для КНС 

6.  
Будівництво мереж водопостачання та 

водовідведення у мікрорайонах міста  
5 074,4 7805,24 7805,24 

Виконано будівництво 

мереж водопостачання 

та водовідведення 

загальною протяжністю 

8150 м.п. 

 


