
Звіт керівника МКП “Хмельницькводоканал” за 2019 рік

З метою забезпечення послугами цілодобового та стабільного водопостачання і водовідведення
мешканців,  підприємств міста у поточному році  підприємством виконані  роботи на загальну
суму 61007,41 тис. грн, в тому числі:

– за власні кошти 11270,70 тис. грн.
– за кошти міського бюджету 19461,16 тис. грн.
– за кошти державного бюджету 30275,55 тис. грн.
– У водопровідному господарстві проведено роботи на суму 52726,5 тис. грн, в тому числі:
– за власні кошти 7532,31 тис.грн.
– за кошти міського бюджету 14918,64 тис.грн.
–  за кошти державного бюджету 30275,55 тис.грн.

 Виконано заміну 909,6 м.п. зношених мереж водопостачання на суму  139,42 тис.грн., замінено
69 одиниць запірно-регулюючої арматури на суму  201,21 тис.грн.,  відремонтовано пожежних
гідрантів та водорозбірних колонок на суму 132,79 тис.грн. Для стабільного та безперебійного
водопостачання  проведено  ремонт  мереж  водопроводу  загальною  вартістю  716,70 тис.грн.
Проведено ремонт насосних агрегатів, водопровідних мереж, усунено аварійні ситуації, ремонт
та  встановлення  технологічного  обладнання  на  станції  ВНС-10  вартістю  398,55 тис.грн.
Виконано ремонт водопроводу першого підйому на свердловинах №№ 8, 24, 27,  45, 46, 48  із
частинною заміною пошкодження труб,  засувок та насосних агрегатів на загальну суму  4,59
тис.грн.  Виконано  ремонт  водопровідних  мереж  які  постачають  воду у  села  Красилівського
району на суму  32,90 тис.грн. Проведено заміну та накриття 75 колодязів кришками люків на
суму  299,58 тис.грн.

– Проведено модернізацію водопровідних споруд та насосних агрегатів на ВНС-1, ВНС-2,
ВНС-3, ВНС-4, ВНС-5, ВНС-6, ВНС-7, ВНС-8, ВНС-9 на загальну суму 361,81 тис.грн.

–  Виконано ремонт лабораторного корпусу, побутових приміщень та ремонт огорожі по
вул. Водопровідна, 75 на загальну суму 189,54 тис.грн.

– Встановлено  98  вузлів  комерційного  обліку  холодної  води  на  вводах  в  житлові
багатоквартирні будинки на суму 387,68 тис.грн (власні кошти).

–  Виконано ремонт і переобладнання котельної на побутові приміщення на  ВНС-10 в с.
Чернелівка. Виконано робіт на суму 1438,58 тис.грн (власні кошти).

– Виконано  реконструкцію  артезіанських  свердловин  №5,  №12,  №18  першого  підйому
Чернелівського  водозабору,  площадки  №2,  №3  ВНС-10,  с.Чернелівка,  Красилівського
району,  Хмельницької  області.  Виконано робіт на суму  1056,03 тис.  грн (інвестиційна
програма).

– Виконано  будівництво  зовнішніх  мереж  водопроводу  с.  Чернелівка  Красилівського
району Хмельницької області, діаметром 160 мм, протяжністю 1238 м.п., освоєно 310,03
тис. грн. (інвестиційна програма).

– Оплачено  аванс  ТзОВ  АМАКО  УКРАЇНА  за  спеціалізовані  автомобілі  для  аварійно-
відновлювальних бригад водомережі та канмережі в кількості 3 од. на суму 1424,66 тис.
грн. (інвестиційна програма).

– Виконано реконструкцію зовнішнього освітлення ВНС-9,  ВНС-10 на  суму  250,59 тис.
грн. (інвестиційна програма).

– Придбано піч муфельну СНОЛ 7.2/1100 для здійснення контролю за якістю поверхневих
та підземних вод вартістю 39,0 тис.грн (міський бюджет).

– Встановлено 30 вузлів обліку газу на суму 91,0 тис.грн (власні кошти).



– Продовжується  будівництво  другої  черги  водогону  від  с.  Чернелівка  Красилівського
району до м.Хмельницький, діаметром 1000 мм, протяжністю 2,06 км освоєно  30275,55
тис. грн (державний бюджет).

– Виконано  реконструкцію ділянки водопроводу Д=400 мм по  вул.  С.  Бандери від  вул.
Верхня  Берегова  до  вул.  Нижня  Берегова  в  м.  Хмельницький,  протяжністю  99  м.п.,
освоєно 764,84 тис. грн (міський бюджет).

– Виконано  будівництво  мереж  водопроводу  по  вул.  Геологів  в  м.  Хмельницький,
діаметром 160 мм, протяжністю 334 м.п., освоєно 499,82 тис. грн (міський бюджет).

– Виконано  інженерно-геологічні  вишукування  по  будівництву  вуличного  водогону  вул.
Достоєвського від вул. Київська до пров. Достоєвського, освоєно  9,61 тис.  грн  (власні
кошти).

– Виконується будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. А.
Шашкевича, освоєно 271,88 тис. грн (міський бюджет).

– Виконується  будівництво  вуличних  мереж  водопостачання  житлових  будинків  по  вул.
Криничній, освоєно 498,64 тис. грн (міський бюджет).

– Завершено роботи на ВНС-9 по реконструкції системи знезараження питної води, освоєно
11660,31 тис. грн (міський бюджет).

– Виконується будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по пров.
Старицького, освоєно 265,24 тис. грн (міський бюджет).

– Виконано  реконструкцію  ділянки  водопроводу  Д=400  мм  на  перехресті  вулиць  С.
Бандери-М. Мазура, освоєно 918,91 тис. грн (міський бюджет).

– Придбано комплекс витратомірний Ірка на ВНС-9 вартістю 45,96 тис. грн (власні кошти).
– Придбано 2 засувки TALIS Д=150мм на ВНС-10 вартістю 19,99 тис. грн (власні кошти).
– Придбано 2 газових котла на ВНС-10 вартістю 21,02 тис. грн (власні кошти).

Для стабільного відведення та очищення стічних вод проведено ряд заходів у каналізаційному
господарстві міста на суму 8280,91 тис. грн. в тому числі:

– за власні кошти 3738,39 тис. грн.
– за кошти міського бюджету 4542,52 тис. грн.
– Усунено  аварійні  ситуації  з  ліквідацією  перелому  каналізаційного  трубопроводу

самопливних  колекторів  та  ліквідовано  пошкодження  напірних  колекторів  загальною
сумою  виконання  робіт  74,32 тис.грн.  Виконано  заміну  9,7  м.п.  зношених  мереж
водовідведенння на суму 1,55 тис.грн. На каналізаційних мережах міста відремонтовано
та накрито 135 каналізаційних колодязів загальною вартістю 315,50 тис.грн.

– Виконано ремонт побутових та виробничих приміщень каналізаційної мережі, прохідної
диспетчерської,  будівлі  мехмайстерні,  автоцеху  та  виконано  благоустрій  прилеглих
територій на загальну суму 684,45 тис.грн.

– На  головній  каналізаційній  насосній  станції  проведено  ремонт  насосних  агрегатів  та
обладнання на загальну суму 107,68 тис.грн. Підприємством проведено ремонт насосних
агрегатів та обладнання на КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-6, КНС-7, КНС-8,
КНС-10, КНС-11, КНС-12, КНС-13, КНС-15, КНС-18, КНС-19, КНС-20, КНС-21, КНС-
22, КНС-23, КНС-24, загальною вартістю 570,27 тис.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 366,16 тис.грн.

– Ліквідовано  аварію  на  каналізаційному  колекторі  басейна  головної  каналізаційної
насосної станції на суму 217,89 тис. грн (власні кошти).



– Виконано реконструкцію напірних каналізаційних колекторів із встановленням приладів
технологічного обліку стічних вод на КНС-7, 12, 19, 21 на загальну суму 499,30 тис. грн.
(власні кошти).

– Виконано модернізацію первинного радіального відстійника інв. № 72 на КОС-2 на суму
68,06 тис. грн (власні кошти).

– Проведено оплату за очистку мулових майданчиків на каналізаційних очисних спорудах
м. Хмельницького, освоєно 456,91 тис. грн (власні кошти).

– Виконано капітальний ремонт покрівлі приміщення автоцеху на вул. Прибузькій, 38 на
суму 286,0 тис.грн (власні кошти).

– Проведено  попередню  оплату  згідно  договору  за  виготовлення  ПКД  з  реконструкції
ГКНС  з  переоснащенням  системи  вентиляції,  опалення  будівельних  конструкцій  і
комунікацій на суму 400,0 тис.грн (міський бюджет).

– Виготовлено ПКД на будівництво мереж каналізації  від прв. Гавришка,  29/1 до   вул.
Вигодовського,  41  м-н  Ружична,  м.  Хмельницький  на  суму 184,95   тис.грн  (міський
бюджет).

– Встановлено 30 вузлів обліку газу на суму 90,3 тис.грн (власні кошти).
– Продовжуються  роботи  по  будівництву  вуличних  мереж  водовідведення  напірних

каналізаційних  колекторів,  каналізаційно-насосної  станції,  електропостачання  КНС
мікрорайону Дубове у м. Хмельницький, освоєно 2499,11 тис. грн (міський бюджет).

– Виконано  будівництво  вуличних  мереж  водовідведення  по  вул.  О.  Кошового  та
Черняховського у м. Хмельницький, освоєно 385,29 тис. грн (міський бюджет).

– Виготовлено  ПКД  на  будівництво  мережі  каналізації  від  вул.  Польова,  51  по   пров.
Ентузіастів до вул. Івана Павла  II,  5 м.р. Гречани м. Хмельницький на суму 114,09 тис.
грн (міський бюджет).

– Виконано  реконструкцію  самопливного  каналізаційного  колектора  по  вул.
Старокостянтинівське шосе в м. Хмельницький, освоєно 300,0 тис. грн (міський бюджет).

– Виготовляється  ПКД на будівництво  сучасних каналізаційних очисних споруд  по вул.
Вінницьке шосе, 135 в м. Хмельницький на суму 488,0 тис.грн (міський бюджет).

– Проводиться будівництво вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе, освоєно
171,08 тис. грн (міський бюджет).


