
                                                                                                                              

    

ШЕПЕТІВСЬКА MICЬKA РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 XXV сесії міської ради VIІІ скликання 

 

26 травня  2022 р. №  11 

 м. Шепетівка 

                                                                                                     . 

Про хід виконання програми 

«Питна вода на 2021-2022 роки» 

 

             Розглянувши звіт  управління житлово-комунального господарства Шепетівської 

міської ради про хід виконання Програми «Питна вода на 2021-2022 роки», керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради про 

хід виконання Програми «Питна вода на 2021-2022 роки» (додається) взяти до відома. 

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Віталія ЯНУШЕВСЬКОГО та постійну з питань  

розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 

транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії  Максим БОНДАРЄВ). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Додаток   

                                                                                               до рішення  XXV сесії міської ради 

                                                             VIII скликання 

    26.05.2022 №  11 

Звіт  

Про хід виконання Програми «Питна вода на 2021 – 2022 роки» 

 

 Метою Програми є забезпечення населення територіальної громади питною водою 

нормативної якості, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення надійності та 

ефективності її функціонування. 

 Програмою передбачені заходи по будівництву та ремонту водопровідних, 

каналізаційних мереж, модернізацію і ремонт обладнання Шепетівського підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства. В 2021 році були збудовані два водогони в с. 

Плесна (ПКД виготовлена сільською радою). Один водогін проплачений повністю, на другий 

очікувались надходження спів фінансування з обласного бюджету, але кошти не були 

виділені. Фактично роботи завершені. На разі є три нереалізованих  проекта - будівництво 

водогонів в с. Плішин і в м. Шепетівка по вул. М. Залізняка та вул. Генерала Шухевича. 

Свердловини, водопровідні мережі с. Плесна передані на баланс Шепетівського 

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, розроблена дозвільна 

документація на експлуатацію свердловин. З державного бюджет отримана субвенція в сумі 

2307478.00 грн на ремонт і модернізацію обладнання підприємства.  В цілому в 2021 році на 

заходи Програми було профінансовано  4351859,87 грн., в тому числі з місцевого бюджету  

884581,87 грн. (20%), з обласного і державного 3467278 грн (80%) 

В розрізі заходів 1649876,92 грн (42%) були використані на будівництво, розвиток і 

утримання  водопровідної мережі , 2307478,00 грн  (58%) - на модернізацію, придбання 

обладнання Шепетівському підприємству водопровідно-каналізаційного господарства. 

В 2022 році планувалось провести вишукувальні роботи і розробити ПКД будівництва 

свердловин в районі селища Косецьке, залучити спів фінансування з обласного (державного) 

бюджету і реалізувати наявні проекти будівництва водогонів, але в зв’язку з військовим 

станом капітальні видатки не здійснюються.  

 

Напрямки і обсяги фінансування наведені в таблицях. 

Таблиця 1 

Фінансування програми в 2021 році 

  

№ 

Назва заходу Передбачено 

бюджетом, грн 

Використано, 

грн 

Примітка 

1 Нове будівництво зовнішніх 

мереж питного водопроводу 

вул. Миру, Гагаріна, 

Л.Українки, Молодіжна,  

Шепетівська  с. Плесна  

Шепетівського району 

Хмельницької області 

165000,0 

кошти МТГ 

0 Кошти з бюджету МТГ 

були виділені в межах 10% 

від вартості БМР водогону, 

90% мало надійти з 

обласного бюджету. З 

обласного бюджету кошти 

не виділили,  

2 Нове будівництво зовнішніх 

мереж питного водопроводу 

вул. Т.Г. Шевченка, Валі 

Котика, Миру, Корчагіна, 

Литовська  с. Плесна  

Шепетівського району 

Хмельницької області   

1301800,00 грн 

в т.ч. 

142000,00 

 кошти МТГ 

 

1159800,00 

субвенція з обл. 

бюджета 

1232659,47 

в т.ч.  

72859,47 

кошти МТГ 

 

1159800,00 

субвенція з обл. 

бюджета 

Водопровід збудований. 

Зменшення вартості за 

рахунок процедури 

тендерних закупівель 



3 нове будівництво 

водопровідної мережі по 

провулку Максима Залізняка 

від житлового будинку №1 до 

житлового будинку №68 по 

пров. Максима Залізняка, вул. 

Соломії Крушельницької, 

вул. Механізаторів  та до 

місця врізки в міські 

водопровідні мережі в 

м.Шепетівка  

152000,00 грн 

кошти МТГ 

5479.58 грн 

кошти МТГ 

Кошти були виділені на 

уточнення кошторису,  

експертизу і 10% вартості 

БМР. 90% вартості БМР 

планувалось задіяти з 

обласного бюджету. Кошти 

з обласного бюджету не 

виділили.   

 

4 Нове будівництво зовнішніх 

мереж питного водопроводу 

вулиці Генерала Шухевича  

м. Шепетівка  

58000,00 

кошти МТГ 

57996.00 

кошти МТГ 

Виготовлено ПКД 

будівництва водогону 

5 Нове будівництво 

водопровідної мережі по 

вул.Судилківська, від 

ж/буд.173 в м. Шепетівка 

Хмельницької обл. (ПКД)  

6500.00 

кошти МТГ 

0 не достатньо коштів, 

сумісно з керівництвом 

ШПВКГ прийнято рішення 

провести поточний ремонт 

водогону в 2022 році. 

6 Нове будівництво зовнішніх 

мереж питного водопроводу 

вул. Чкалова, Садова, 

Гагаріна, М. Красюка, 

Ізяславська, Зарічна, Л. 

Українки, пров. Ізяславський  

с. Пліщин Шепетівського 

району  

86682,00 

кошти МТГ 

79342,00 

кошти МТГ 

Виготовлено проектно-

технічну документацію. 

7 Здійснення комплексу робіт  

для поточного утримання 

станцій доочистки води 

199999,87   

кошти МТГ 

199999,87  

 кошти МТГ 

Роботи по утриманню 

бюветів 

8 Проведено гідрогеологічного 

обстеження свердловини в с. 

Плесна. (6200,00 грн.). 

 

6200,00 

кошти МТГ 

6200.00 

кошти МТГ 

Виготовлення документації 

на свердловини с. Плесна 

9 Розроблений  «Проект зон 

санітарної охорони 

водозаборів Шепетівського 

КПВКГ в селах Пліщин та 

Плесна» в  с. Плесна. 

(49800,00 грн.). 

 

49800,00 

кошти МТГ 

49800.00 

кошти МТГ 

 

 

Виготовлення документації 

на свердловини с. Плесна 

10 Розроблена науково-технічна 

документація для отримання 

дозволу на спеціальне 

водокористування в с. Плесна 

(18400,00 грн.). 

 

18400,00 

кошти МТГ 

18400.00 

кошти МТГ 

Виготовлення документації 

на свердловини с. Плесна 

11 Модернізаця ВНС-1 по 

вул.Пліщинській,  82 в 

299000,00 

субвенція д/б 

299000,00 

субвенція д/б 
- насосний агрегат 

Q=60м3/гол Н=58м; 

- систему автоматичного 

керування на базі 2-х 

част. 

перетворювачів  5кВт; 
 

12 Модернізація ВНС-3 по 343750.00 343950.00 -система автоматичного 



вул.Гагаріна, 2а субвенція д/б субвенція д/б керування  на базі  част 

перетворювача 30 кВт; 

13-насосний агрегат 

Q=132м3/гол Н=50м; 
13 Модернізація ПВНС «Тітова» 

по вул. Тітова 1а 

115299.00 

субвенція д/б 

115299.00 

субвенція д/б 
- система автоматичного 

керування на базі 2-х 

част перетворювачів  5,5 

кВт; 

-насосний агрегат 

Q=30м3/гол Н=38м; 
14 Придбання резервних насосів 

на водозабори 

278852,00 

субвенція д/б 

278852,00 

субвенція д/б 
-глибинний насосний 

агрегат Q=40м3/гол 

Н=140м “дубовий гай”; 

-глибинний насосний 

агрегат Q=63м3/гол 

Н=70м “лісова галявина” 
 

15 Придбання резервного 

обладнання на ВНС і ПВНС 

147000.00 

субвенція д/б 

147000.00 

субвенція д/б 
- глибинний насос 

16 Капітальний ремонт ВНС 2 

по вул. Некрасова, 127 із 

заміною трубопроводів та 

обладнання 

237056,00 

субвенція д/б 

237056,00 

субвенція д/б 
-насосний агрегат 

Q=300м3/гол Н=70м; 

-повітродувка ВВН 16; 

-система 

хімводопідготовки 
 

17 Диспетчеризація та 

автоматизатиція виробничого 

процесу ШКПВКГ 

130321,00 

субвенція д/б 

130321,00 

субвенція д/б 
-обладнання і програмне 

забезпечення для 

автоматизації 

виробничого процесу 
 

18 Ремонт очисних споруд 756000,00 

субвенція д/б 

756000,00 

субвенція д/б 

Система автоматичного 

керування двома 

аераційними 

повітродувками на базі 

частотного перетворювача 

200 кВт та системою 

промислового вимірювання 

розчиненого кисню 

 Всього         4351859,87    

в т.ч.: 

м/б    884581,87 

о/б  1159800,00 

д/б  2307478,00 

       3957324,92 

в т.ч. 

м/б    490046,92 

о/б  1159800,00 

д/б  2307478,00 

 

 

Таблиця 2  

Фінансування Програми в 2022 році 

  

№ 

Назва заходу Передбачено 

бюджетом, грн 

Використано, 

грн 

Примітка 

1 Нове будівництво зовнішніх 

мереж питного водопроводу 

вул. Миру, Гагаріна, 

Л.Українки, Молодіжна,  

Шепетівська  с.Плесна  

Шепетівського району 

249143.00 

кошти МТГ 

0 Виділені кошти в межах  

до 10% відсотків від 

вартості  

витрат на  будівельні 

роботи з метою залучення 

співфінансування 



Хмельницької області 

2 Нове будівництво зовнішніх 

мереж питного водопроводу 

вулиці Генерала Шухевича  

м. Шепетівка  

114143,00 

кошти МТГ 

0 Виділені кошти в межах до 

10% відсотків від вартості  

витрат на  будівельні 

роботи з метою залучення 

співфінансування 

3 Поточний ремонт  

водопровідної мережі по вул. 

Судилківська, від буд 149 до 

буд.173 в м. Шепетівка 

Хмельницької обл. (ПКД)  

292000,00 

кошти МТГ 

0 Виділені кошти в межах до 

10% відсотків від вартості  

витрат на  будівельні 

роботи з метою залучення 

співфінансування 

4 Нове будівництво зовнішніх 

мереж питного водопроводу 

вул. Чкалова, Садова, 

Гагаріна, М. Красюка, 

Ізяславська, Зарічна, 

Л.Українки, пров. 

Ізяславський  с. Пліщин 

Шепетівського району  

79182,00 

кошти МТГ 

0 Виділені кошти в межах до 

10% відсотків від вартості  

витрат на  будівельні 

роботи з метою залучення 

співфінансування 

5 Виготовлення ПКД на нове 

будівництво водозабірної 

свердловини по вул. 

П.Чубинського в м.Шепетівка 

84500,00 

кошти МТГ 

0 З метою забезпечення 

водою населення «селище 

Косецьке» 

6 Виготовлення ПКД на нове 

будівництво водозабірної 

свердловини по вул. Горького 

в м. Шепетівка 

84500,00 

кошти МТГ 

0 З метою забезпечення 

водою населення «селище 

Косецьке» 

7 Утримання громадських 

криниць  

180000,00 

кошти МТГ 

0 2-4 квартал 

8 Ремонт, придбання пожежних 

гідрантів 

70000,00 0 3 квартал 

9 здійснення комплексу робіт  

для поточного утримання 

станцій доочистки води 

200000,00   

кошти МТГ 

0 2 квартал 

 Всього 1353468,00 0  

 

  

Начальник управління  

житлово-комунального господарства                                                               Юрій ГУДЗИК 

 

Секретар міської ради                                                                                      Роман ВОЗНЮК 


