
ОБГРУНТУВАННЯ 
 необхідності схвалення інвестиційної програми КП “Чернівціводоканал” на 2018 рік 

 
Основними причинами необхідності схвалення інвестиційної програми 

КП“Чернівціводоканал” на 2018 рік є необхідність модернізації зношеного обладнання 

для якісного та безперебійного водопостачання, та відведення стічних вод в м. Чернівці.  

 Відповідно до Постанови НКРЕКП від 14.09.2017 р. про затвердження «Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», був 

розроблений проект плану інвестиційної програми КП“Чернівціводоканал” на 2018 рік. 

№ п/п Найменування заходів  
Інвестиційної програми на 2018 рік 

Вартість заходу в 
тис.грн (без ПДВ) 

 Водопостачання  
1. 
 

Придбання високовольтного перетворювача частоти 
для встановлення на  ВНС "Митків" с.Митків, 
Заставнівського р-ну 

 
2125,00 

2. 
 

Придбання засувок Ду 1000 мм та ДУ 800 мм для 
встановлення на скидній системі фільтрації на ВОС 
"Вікно" водогону "Дністер-Чернівці", с.Вікно, 
Заставнівського р-ну 

582,00 

3. 
 

Технічне переоснащення системи водопостачання 
м.Чернівців (Придбання регуляторів тиску)  

884,87 

4. Придбання затворів поворотних для проведення 
ремонтних робіт на насосних агрегатах ВНС 
"Шубранець" водогону "Дністер-Чернівці" в 
с.Шубранець, Заставнівського р-ну 

55,17 

5. Заміна хлоратора продуктивністю до 10 кг/г складу 
хлору ВОС «Вікно» водогону «Дністер – Чернівці», 
с.Вікно, Заставнівського р-ну 

112,59 

6. Проведення геологічної експертизи звітів для 
спецдозволів на користування надрами (водозабори 
"Магала", "очерет", "Рогізна", "Біла", "Ленківці-1") 

166,8 

Всього  3926,45 
 Водовідведення  
1. 
 

Технічне переоснащення РКНС-1 на вул.Південно-
Кільцевій, 37А в м.Чернівці (придбання частотного 
перетворювача) 

 
190,83 

2. 
 

Технічне переоснащення РКНС-1А на вул.Південно-
Кільцевій, 4Д в м.Чернівці (придбання насосного 
агрегата 2СМ200-150-500/4) 

166,81  

3. Придбання телеінспекції (бортоскопа) 51,92 
4. Придбання мулососного автомобіля 2166,2 
5. Технічне переоснащення станції рециркуляції ОСК 

"Магала"(заміна засувок) 
1106,58 

6. Технічне переоснащення КНС "Гадячська"на 
вул.Гадячській в м.Чернівці (придбання насосів) 

83,1 

7. Капітальний ремонт ділянки напірного 
каналізаційного колектора діаметром 1000 мм в 
районі будівлі №240 по вул.Руській в м.Чернівцях 

514,69 



8. Заміна ділянки каналізаційного трубопровода на 
РКНС -1 на вул.Південно-Кільцевій, 37А в 
м.Чернівці (придбання сталевої труби Ду720мм) 

21,10 

9. Виготовлення ПКД на капітальний ремонт 
самопливного каналізаційного колектора діаметром 
300х450мм мм в районі вул.В.Чкалова до 
вул.В.Вінниченка в м.Чернівцях 

28,31 

10. Проектування капітального ремонту розподільної 
гребінки на напірному колекторі Ду1000мм ГКНС по 
вул.Рокитнянській в м.Чернівці 

49,40 

 Придбання комп'ютерної техніки 133,57 
Всього  4512,51 
 

 
 

Джерела фінансування проекту інвестиційної програми КП “Чернівціводоканал”  
на 2018 рік 

 
Джерела фінансування Річна сума, тис.грн. 

Усього заходи, без ПДВ, у тому числі:  8438,96 

Заходи з водопостачання, у тому числі:  3926,45 

Амортизаційні відрахування  3926,45 

Заходи з водовідведення, у тому числі:  4512,51 

Амортизаційні відрахування  4512,51 

 
Реалізація заходів проекту інвестиційної програми КП “Чернівціводоканал” на 

2018 рік дасть можливість покращити якість надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення з метою задоволення потреб споживачів, зменшення 

експлуатаційних витрат підприємства та покращення санітарно-екологічного стану міста 

Чернівці. 

 
 
 
    В.о. начальника підприємства                                                 Т.В.Бабух 


