
Річний звіт керівника підприємства за 2016 рік. 

 

Інформація щодо роботи МКП “Хмельницькводоканал”. 
 

 Виробничо-господарська діяльність підприємства. 

 Робота підприємства направлена на виконання основного завдання по забезпеченню водопостачання та водовідведення 

міста. 

 Причиною утворення збитків від реалізації послуг водопостачання та водовідведення є неповне відшкодування діючими 

тарифами операційних витрат підприємства. 

 Рівень відшкодування тарифами витрат по забезпеченню послуг становив: 

 по водопостачанню -  96,3 % 

 по водовідведенню -  95,1 % 

 

 Підвищення ефективності та надійності функціонуванням споруд водопостачання та водовідведення. 

 Енергозбереження. 
 

  

 На водопровідних мережах  продовжено впровадженя  автоматичного контролю за станом роботи водопровідних мереж в 

мікрорайонах міста по тиску (автоматичні регулятори тиску), що забезпечило своєчасне виявлення пошкоджень на мережі та їх 

ліквідацію — економія електроенергії 36,2 т.кВтГ.  

 Для підтримання комунального майна в робочому стані проведено ремонтних робіт на об'єктах підприємства вартістю 

2441,9 тис.грн. 

 У водопровідному господарстві проведено роботи на суму 1297,1 тис.грн., а саме: 

 виконано заміну 1037 п.м. зношених мереж на суму -  231,4 т.грн. 

 замінено 24 одиницs запірно регулюючої арматури на суму -  89,8 тис.грн. 

 проведено ремонтних робіт на мережах водопроводу та ремонт технологічного обладнання на загальну суму 957,9 т.грн. 

  

 У каналізаційному господарстві виконані ремонтні роботи на суму 1144,8 тис.грн. 

 Усунено аварійні ситуації з ліквідацією перелому каналізаційного трубопроводу  самоплинних колекторів та ліквідовано 

пошкодження напірних колекторів на суму 223,0 тис.грн. 

 Виконано заміну 31 м.п. зношених мереж на суму 22,1 тис.грн. 



 На каналізаційних мережах міста відремонтовано та накрито 101 каналізаційний колодязь  на суму 107,9 тис.грн. 

 На каналізаційних станціях проведено ремонт насосного обладнання на суму 413,8 т.грн. 

  

На міських очисних спорудах міста проведено ремонт насосних агрегатів на насосній повітродувній станції та в приміщенні 

машинного залу, виконано ремонт біофільтрів, ремонт напірного трубопроводу та кругових пісколовок, ремонт первинних і 

вторинних відстійників, зовнішніх бортів та скребкового механізму на суму 195,6 тис.грн. Виконано ремонт лабораторного 

корпусу, побутових та виробничих приміщень на загальну суму 182,4 тис.грн.  

 

Для запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру ліквідовано аварії на самопливному 

каналізаційному колекторі басейну ГКНС по вул. Зарічанській на суму 68,7 тис.грн., аварію на колекторі Ø 800 мм по 

Старокостянтинівське шосе та замінено 24 м.п. мереж на суму 38,0 тис.грн., ліквідовано аварійну ситуацію на напірному 

колекторі Ø 1000 мм по Вінницькому шосе на суму 55,2 тис.грн., виконано заміну 31 м.п. зношених мереж водовідведенння на 

суму 22,1 тис.грн. 

  

 Виконання інвестиційної програми. 

 Інвестиції у розвиток водопровідно-каналізаційного господарства міста за рахунок власних джерел. 

 2016 р. 2017 р. Відхилення,(+/-) 

Загальна сума інвестицій, без ПДВ, тис.грн. 3408,38 5797 2388,62 

 

 Виконані наступні роботи: 
 

№ з/п Найменування показника 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн   

І. ВОДОПОСТАЧАННЯ 

1.1 Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів: 1660,79 

1.1.1 
Реконструкція артезіанських свердловин № 7, 10, 11 першого підйому Чернелівського водозабору, площадки 

№2, №3 в с. Чернелівка Красилівського району Хмельницької області  
763,16 

1.1.4 
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  
657,38 



1.1.5 Придбання насосного агрегату  140,25 

1.1.6 Придбання приладу для пошуку прихованих поривів трубопроводів 100 

1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів 1248,50 

1.2.1 
Встановлення загальнобудинкових лічильників обліку спожитої води (водомірних вузлів) з системою “Аское” 

по вул. Львівське шосе та   С. Хотовицького в м. Хмельницький  
110,19 

1.2.2 
Встановлення вузлів обліку холодної води (25 шт.) багатоквартирних житлових будинків по вул. Бандери у м. 

Хмельницький 
83,25 

1.2.3 
Встановлення вузлів обліку холодної води (26 шт.) багатоквартирних житлових будинків по вул. 

Лісогринівецька, вул. Старокостянтинівське шосе у м. Хмельницький 
129,41 

1.2.4 
Встановлення вузлів обліку холодної води (25 шт.) багатоквартирних житлових будинків по вул. Панаса 

Мирного, вул. Січових Стрільців у   м. Хмельницький 
251,43 

1.2.5 
Встановлення вузлів обліку холодної води (22 шт.) багатоквартирних житлових будинків по вул. Зарічанська у 

м. Хмельницький 
164,88 

1.2.10 

Встановлення вузлів обліку холодної води (23 шт.) багатоквартирних житлових будинків по вул. Перемоги, 

вул. Кропивницького, прв. Першотравневий, вул. Вінницька у м. Хмельницький 

 

141,55 

1.2.11 
Встановлення вузлів обліку холодної води (13 шт.) багатоквартирних житлових будинків по вул. Кармелюка, 

вул. Залізняка у м. Хмельницький 
123,63 

1.2.12 
Встановлення вузлів обліку холодної води (22 шт.) багатоквартирних житлових будинків по пр. Миру у м. 

Хмельницький 
244,16 

1.2.8 Інші заходи: 240,50 

1.2.8.1 Придбання обладнання для зварювання поліетиленових труб 240,5 

Усього за розділом  І: 3149,79 

ІІ. ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

2.1 Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів: 1411,56 

2.1.1 
Будівництво напірного каналізаційного колектора діам. 400 мм вздовж вул. Старокостянтинівське шосе від 

камери К1-1 до самопливного каналізаційного колектора Д1200 мм в м. Хмельницький   
833,33 



2.1.2 Реконструкція ТП - 456 по вул. Трудова, 6  в м.Хмельницький 277,63 

2.1.3 Капітальний ремонт насосного агрегату №2 на ГКНС в м. Хмельницькому 300,6 

2.2 Заходи щодо забезпечення обліку ресурсів: 421,85 

2.2.1 
Реконструкція напірних каналізаційних колекторів  із встановленням приладів технологічного обліку стічних 

вод на КНС-1, 6, 24, 25 
421,85 

2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища: 813,4 

2.5.1 
Технічне переоснащення із установкою механічної решітки РГР (2шт.) на головній каналізаційній насосній 

станції по вул. Трудовій, 6 в м. Хмельницький 
813,4 

Усього за розділом II: 2646,81 

Усього за інвестиційною програмою 5796,6 

 

 

 Капітальні інвестиції у розвиток водопровідно-каналізаційного господарства міста. 

 Загальна сума капітальних видатків з міського бюджету у розвиток водопровідно-каналізаційного господарства у 2016 році 

більша на 5109,0 тис.грн. від 2015 року. 

 2016 р. 2017 р. Відхилення,(+/-) 

Загальна сума капітальних видатків, тис.грн. 17569 28550,6 +10981,6 

  

  Крім того для стабільного та безперебійного водопостачання та водовідведення міста Хмельницького за кошти міського 

(28550,63 тис.грн.) та інших бюджетів виконано ряд супутніх заходів, а саме: 

 

Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький протяжністю 2214 м.п. 

загальною вартістю 25099,4 тис.грн. (4786,2 тис.грн.- міський бюджет, 20313,2 тис.грн.- державний бюджет); 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Шестакова в м. Хмельницький протяжністю 535 м.п. на загальну суму 1382,28 

тис.грн. (міський бюджет); 

Будівництво напірних каналізаційних колекторів діаметром 315 мм від колодязів К1-4,  К1-5 до КНС-3 по вул. Прибузькій, 

3 у м. Хмельницький протяжністю 96,0 м.п. на суму 525,24 тис.грн.(міський бюджет); 

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. (міський бюджет — 119,8 

тис.грн., кошти мешканців 50 тис.грн.); 

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. на суму 1949,9 тис.грн. (міський бюджет); 

Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по прв. Болотному у м. Хмельницький, протяжністю 102 м.п. на суму 54,9 

тис.грн.(міський бюджет); 

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.на суму 3451,2 тис.грн. (міський бюджет); 

Будівництво вуличних мереж водовідведення напірних каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, 

електропостачання КНС мікрорайону Дубове у м. Хмельницький на суму 3881,5 тис.грн.(міський бюджет); 

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. на суму 2796,56 тис.грн.(міський бюджет); 

Будівництво вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе у м. Хмельницький протяжністю 1302 м.п. на суму 

3958,45 тис.грн. (міський бюджет); 

Реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя № 554а до КНС-2 по вул. Паркова, 

64 у м. Хмельницький, протяжністю 153 м.п. на загальну суму 4282,7 тис.грн. (2500,0 тис.грн. - державний фонд регіонального 

розвитку, 1782,7 тис.грн. - міський бюджет); 

Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Руданського в м. Хмельницькому загальною 

протяжністю 394 м.п. на суму 202,7 тис.грн. (міський бюджет); 

Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Вигодовського в м. Хмельницькому загальною 

протяжністю 565 м.п. на суму 259,5 тис.грн. (міський бюджет); 

Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Дачна в м. Хмельницькому загальною 

протяжністю 801 м.п. на суму 490,9 тис.грн. (міський бюджет); 

Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Одухи в м. Хмельницькому загальною 

протяжністю 165 м.п. на суму 147,9 тис.грн. (міський бюджет); 

Будівництво водопроводу по вул. Старицького мікрорайону Ружична м. Хмельницький протяжністю 358 м.п. на суму       



200,0 тис.грн. (міський бюджет); 

Виконано будівництво ділянки водопроводу по вул. Свободи від вул. Зарічанської до житлового будинку № 4/1 по                   

вул. Свободи, побудовано 656 м.п. на загальну суму 1625,5 тис.грн. (міський бюджет); 

Будівництво водопроводу по вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон Дубове-1) в м. Хмельницькому протяжністю 

1061 м.п. на суму 826,4 тис.грн. (міський бюджет); 

  Реконструкція ділянки каналізаційного колектора по вул. Тернопільській, 16/1 та 18/1 в м. Хмельницький, 72 м.п. на               

суму 97,9 тис.грн. (міський бюджет). 
 

Придбано екскаватор навантажувач JCB 3CX на суму 2139,0 тис.грн. (кошти підприємства, інвестпрограма); 

Придбано зварювальний апарат Туран Макіна AL 400 на суму 242,2 тис.грн. (кошти підприємства, інвестпрограма); 

Придбано апарат терморезисторний Оптіма 231 на суму 46,4 тис.грн. (кошти підприємства, інвестпрограма). 

Виконано реконструкцію двох свердловин № 7, 10, № 11 першого підйому Чернелівського водозабору, площадки № 2, 3,  у 

с. Чернелівка Красилівського району  на суму 915,8 (кошти підприємства, інвестпрограма). 


