У К Р А Ї Н А

Виконавчий комітет Хмельницької міської Ради
Міське комунальне підприємство

“ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ”

29000, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75, Р-рахунок № 26008300727436 в Хмельницькому
ОУ АТ ”Ощадбанк”, МФО 315784, код 03356128 тел. (0382)787506, факс 787506 kmwater@ukr.net

Інформація
про стан виконання Програм інвестиційної програми міського комунального
підприємства “Хмельницькводоканал” на плановий період (2018 р.)” прийнята на 18-й
сесії міської ради від 25.10.2017 р. №25.
Інвестиційна програма МКП “Хмельницькводоканал” на 2018 р. в сумі 9798,65 тис. грн.
схвалена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №223 від 22.02.2018 р.
№
з/п

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6
1.1.7

Обсяг
фінансування,
Найменування заходу
тис.грн без ПДВ
план
факт
Водопостачання
Реконструкція артезіанських свердловин
№5,9,12 першого підйому Чернелівського
водозабору, площадки №2, №3 в
944,06
с.Чернелівка Красилівського району
Хмельницької області
Реконструкція ділянки водопроводу
Д=300мм по вул. Трудовій на проміжку від
вул.Заводської до існ. камери під
141,01 110,69
автомостом з переходом залізн. колій в
м.Хмельницький
Реконструкція камери № 1 гасителя
гідравлічного удару ВНС-10 в с.Чернелівка
2279,77 182,19
Красилівського району Хмельницької
області
Реконструкція ділянки водопроводу по
вул.Трудова між існ. В1-1 на ж/б № 53/1 по
147,13 121,56
вул.М.Трембовецької до перехрестя з
вул.Прибузькою в м.Хмельницький
Реконструкція системи внутрішнього
освітлення бази підприємства МКП
235,34
82,50
“Хмельницькводоканал” за адресою:
вул.Прибузька,38 м.Хмельницький
Реконструкція ділянки водопроводу
діаметром 300 мм по вул. М.Залізняка в
1167,24
м.Хмельницький
Придбання насосного агрегату
1350,00
Усього:
6264,55 496,94

Показники
виконання

Захід виконано,
фінансування буде
проведено у 1
кварталі 2019 року.

Захід виконано

Не виконано

Захід виконано

Захід виконано

Не виконано
Не виконано

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.5.1

Водовідведення
Будівництво напірного каналізаційного
колектора діам. 400 мм вздовж вул.
Старокостянтинівське шосе від камери К1970,14 1678,68
1 до самопливного каналізаційного
колектора Д1200 мм в м.Хмельницький
Реконструкція самопливного
каналізаційного колектора по
1016,53 166,67
вул.Старокостянтинівське шосе в
м.Хмельницький
Придбання насосного агрегату
151,78
90,52
Реконструкція напірних каналізаційних
колекторів із встановленням приладів
231,34 281,85
технологічного обліку стічних вод на КНС4,9,10
Реконструкція напірних каналізаційних
колекторів із встановленням приладів
203,96 358,92
технологічного обліку стічних вод на КНС5,13,22
Реконструкція напірних каналізаційних
колекторів із встановленням приладів
200,16 281,37
технологічного обліку стічних вод на КНС8,14,16
Реконструкція напірного каналізаційного
колектора із встановленням приладів
134,61 165,57
технологічного обліку стічних вод на КНС18,20
Технічне переоснащення із установкою
механічної решітки РГР (2шт.) на головній
625,58
каналізаційній насосній станції по
вул.Трудовій,6 в м.Хмельницький
Усього:
3534,10 3023,58
Усього за інвестиційною програмою:
9798,65 3520,52

В.о. директора підприємства

Захід виконано

Не виконано
Захід виконано
Захід виконано

Захід виконано

Захід виконано

Захід виконано

Не виконано

С.Міхалець

