
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 
ХV сесії міської ради VІІI скликання 

 

01 жовтня 2021 року № 30 

м. Шепетівка 
 

 

Про внесення доповнень в додаток до 

Програми "Питна вода" на 2021-2022 роки", 

затвердженої рішенням IV сесії міської ради VIII скликання 

від 24 грудня2020 року №22 "Про затвердження 

Програми "Питна вода" на 2021-2022 роки" 
 

 

Керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про питну воду та 

питне водопостачання", згідно ст.ст.25,26,30,40 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в Додаток до Програми "Питна вода" на 2021-2022 роки" (далі – 

Програма) щодо об'єктів та обсягів видатків по об'єктах на 2021 та 2022 роки, а саме: 

доповнити Додаток пунктами: 

1.32 "Проведення інженерно-геологічних розвідувань, геодезичних робіт, виготовлення 

проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-

кошторисної документації, монтажно-будівельні роботи  по об'єкту "Нове 

будівництво водопровідної мережі від Старокостянтинівське шосе,38в до 

Старокостянтинівське шосе, 68 а  в м. Шепетівка Хмельницької обл." в сумі 20,0 

тис.грн. на 2021 рік; 300 тис. грн. на 2022 рік; 

Пункт 1.29 Додатку викласти в наступній редакції: 

          "Проведення інженерно-геологічних розвідувань, геодезичних робіт, виготовлення    

проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної 

документації, монтажно-будівельні роботи  по об'єкту «Нове будівництво  вуличної 

водопровідної мережі по вул. Курчатова, вул. Вінниченка, вул. 30 років Перемоги  в м. 

Шепетівка Хмельницької області» в сумі  350 тис. грн. на 2021 рік; 150 тис. грн. на 2022 

рік.  

2. Викласти Додаток до Програми "Питна вода" на 2021-2022 роки з врахуванням п.1 

цього рішення в новій редакції (додається). 

3. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради передбачити у міському бюджеті 

на 2021-2022 роки видатки на виконання програми "Питна вода" на 2021-2022 роки". 

4. Управлінню житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради, 

керівникам комунальних підприємств Шепетівської міської ради вжити відповідних 

заходів щодо реалізації Програми "Питна вода" на 2021-2022 роки". 

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

виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків  та постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики 

та зв'язку (голова комісії  Бондарєв М.В.) 

 

Міський голова                                                                                   Віталій БУЗИЛЬ 

 



Додаток 

до рішення ХV сесії міської ради  

VІІІ скликання  

01.10.2021 № 30 

 

 
Завдання та обсяги фінансового забезпечення на 2021-2022 роки  програми «Питна вода» 

на 2021-2022 роки 

 

№ п-п Назва об’єктів  

Обсяг 

бюджетних 

коштів на  

2021 р. 

Обсяг 

бюджетних 

коштів на 

2022 р. 

Всього 

коштів, 

       грн. 

1 Міські водопровідні мережі,вт.ч.:    

1.1 
Будівництво вуличної водопровідної мережі 

: 

 
 

 

1.1.1 

Будівництво вуличної водопровідної мережі 

по пров.  М.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 Хмельницької області». 

 

 

 

1500000,00 500000,00 

 

 

 

2000000,00 

1.1.2 

Виготовлення та отримання дозвільної 

документації (паспорта свердловин, 

розрахунки зон санітарної охорони, оцінка 

впливу на довкілля, розрахунок 

індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води , дозвіл на спец 

водокористування, тощо) 

 

 

200000,00 

 

 

 

200000,00 

1.1.3 

Будівництво вуличної водопровідної мережі 

в с. Плесна (ПКД, експертиза, геодезія, 

будівельні роботи) 

 

5000000,00 1000000,00 

 

6000000,00 

1.1.4 

Виготовлення ПКД, проведення експертизи, 

виконання будівельно-монтажних робіт по  

об’єктах водозабезпечення в селі Плесна  

(чистка та промивка свердловини, 

капітальний ремонт та заміна обладнання 

свердловини та каптажної споруди, 

будівництво приміщення надсвердловиною, 

підключення електроенергії, заміні та 

встановлення насосних агрегатів, 

встановлення системи частотного 

регулювання, впровадження 

диспетчеризації та автоматизації 

виробничого процесу, забезпечення 

охорони, заміна частини водопровідної 

мережі, тощо. 

 

 

 

600000,00 

 

 

 

 

600000,00 

1.1.5 

Будівництво нової водопровідної мережі по 

вул. Толстого від вул. Лєрмонтова до вул. 

Горбатюка ( ПКД, будівельні роботи) 

 

150000,00 1500000,00 

 

1650000,00 

1.1.6 

Будівництво нової водопровідної мережі по 

вул. Судилківська від будинку № 153 до № 

173 (ПКД, будівельні роботи) 

 

200000,00 2000000,00 

 

2200000,00 

1.1.7 Будівництво вуличної водопровідної мережі 300000,00  300000,00 



по вул. Економічна  (ПКД) 

1.2 
Модернізація ВНС-1                               по 

вул. Пліщинська,82 в  

400000,00 
 

400000,00 

1.3 Модернізація ВНС-3 по вул. Гагаріна,2а 400000,00  400000,00 

1.4 
Модернізація ПВНС «Тітова»                     по 

вул. Тітова,1а 

200000,00 
 

200000,00 

1.5 
Будівництво ПВНС по вул. 

Старокостянтинівське,6 

200000,00 
 

200000,00 

1.6 
Переоцінка запасів питних підземних вод 

водозабору «Дубовий гай» 

370000,00 
 

370000,00 

1.7 

Придбання обладнання для пошуку 

водопроводів та локалізації місць витоків 

води 

200000,00 

 

200000,00 

1.8 Будівництво ПВНС по вул. Островського,11 200000,00  200000,00 

1.9 Будівництво КНС по пров.Подільському,2а 200000,00  200000,00 

1.10 Придбання резервних насосів на водозабори 300000,00  300000,00 

1.11 Придбання резервного обладнання на КНС 200000,00  200000,00 

1.12 
Придбання резервного обладнання на ВНС 

та ПВНС 

300000,00 
 

300000,00 

1.13 
Проведення ремонту станцій знезалізнення 

води із заміною компресорної установки 

 

300000,00 

 

300000,00 

 

600000,00 

1.14 

Перенесення  водопроводу від КНС-3              

по вул. Амосова до будинку № 32 по 

вул.Амосова 

100000,00 

 

100000,00 

1.15 
Заміна аварійних ділянок мереж 

водопостачання та водовідведення 

5200000,00 
 

5200000,00 

1.16 
Заміна аварійних люків оглядових колодязів 

мереж водопостачання та водовідведення 

600000,00 
 

600000,00 

1.17 
Капітальний ремонт та заміна пожежних 

гідрантів 

600000,00 
 

600000,00 

1.18 
Придбання гідро молота (на екскаватор-

навантажувач БАМ -2014) 

150000,00 
 

150000,00 

1.19 

Капітальний ремонт ВНС-2 по 

вул.Некрасова,127 із заміною трубопроводів 

та обладнання 

550000,00 

 

550000,00 

1.20 

Капітальний ремонт ГКНС по вул. 

Митрополита Шептицького,4а із заміною 

трубопроводів та обладнання 

800000,00 

 

800000,00 

1.21 
Диспетчеризація та автоматизація 

виробничого процесу ШКПВКГ 

400000,00 
 

400000,00 

1.22 Обладнання для порізки асфальту 75000,00  75000,00 

1.23 
Реконструкція частини магістрального 

водоводу по вул. В.Котика 

1700000,00 
 

1700000,00 

1.24 

Проведення інженерно-геологічних 

розвідувань, геодезичних робіт, 

виготовлення ПКД та проведення 

експертизи проектно-кошторисної 

документації по об’єкту: «Будівництво 

вуличної водопровідної мережі                     

по вул . М.Залізняка від житлового будинку 

№ 25  до житлового будинку № 62 по вул. 

Максима Залізняка , вул. Козацька , пров. 

Козацький та до місця  врізки в міські 

водопровідні мережі в м. Шепетівка 

30000,00 30000,00 60000,00 



Хмельницької області». 

1.25 

Поточний ремонт водопровідних мереж м. 

Шепетівки  на ділянці по вул. Митрополита 

Шептицького 

300000,00 300000,00 600000,00 

1.26 

Капітальний ремонт водопроводу від ПВНС 

«Островського,9» до житлових будинків по 

вул. Островського 5,7,9 в м. Шепетівка 

Хмельницької області 

194000,00 194000,00 388000,00 

1.27 
Модернізація ВНС-1 для забезпечення 

водою житлового масиву « Сонячний» 

 400000,00 400000,00 

1.28 

Поточний ремонт водопровідної мережі 

м.Шепетівка на ділянці від вул. 

П’яскорського до вул. Економічна 

150000,00 150000,00 300000,00 

1.29 

Проведення інженерно-геологічних 

розвідувань, геодезичних робіт, 

виготовлення ПКД та проведення 

експертизи проектно-кошторисної 

документації, монтажно-будівельні роботи 

по об’єкту: «Будівництво вуличної 

водопровідної мережі по вул.Курчатова, 

вул. Вінниченка, вул. 30 років Перемоги  в 

м. Шепетівка Хмельницької області». 

350000,00 150000,00 500000,00 

1.30 

Проведення інженерно-геологічних 

розвідувань, геодезичних робіт, 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації, проведення експертизи 

проектно-кошторисної документації по 

об’єкту: «Нове будівництво зовнішніх 

мереж питного водопроводу по 

вул.Генерала Шухевича  в м. Шепетівка 

Хмельницької області». 

80 000,00  80 000,00 

1.31 

Будівельно-монтажні роботи по об’єкту: 

«Нове будівництво зовнішніх мереж 

питного водопроводу по вул.Генерала 

Шухевича  в м. Шепетівка Хмельницької 

області». 

 2500 000,00 2500 000,00 

1.32 

Проведення інженерно-геологічних 

розвідувань,  геодезичних робіт, 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації, проведення експертизи 

проектно-кошторисної документації, 

монтажно- будівельні роботи  по об'єкту 

"Нове будівництво водопровідної мережі від 

Старокостянтинівське шосе, 38в до 

Старокостянтинівське шосе, 68 а в м. 

Шепетівка Хмельницької обл. 

20000,00 300000,00 320000,00 

 2 Міські каналізаційні  мережі,вт.ч.:    

2.1 
Будівництво каналізаційної мережі  по 

вулицях  в т.ч.: 

10 000000,00 
 

10000000,00 

2.1.1 Проведення інженерно-геологічних 

розвідувань, геодезичних робіт, 

виготовлення ПКД та проведення 

експертизи проектно-кошторисної 

документації по об’єкту: «Будівництво 

самоплинного каналізаційного  колектора 

600000,00  600000,00 



по вул. І. Сікорського та провулку 

І.Ляшенка в м. Шепетівка Хмельницької 

області». 

2.1.2 Проведення інженерно-геологічних 

розвідувань, геодезичних робіт, 

виготовлення ПКД та проведення 

експертизи проектно-кошторисної 

документації, будівельно-монтажні роботи   

по об’єкту: «Будівництво каналізаційної 

мережі по вул. Назарія Яремчука ,вул. 

Матросова, вул. Гастелло, вул. Северина 

Наливайка,  вул. Добролюбова, пров. 

Матросова, пров. Гастелло в м. Шепетівка 

Хмельницької області». 

3500000,00  3500000,00 

2.1.3 Проведення інженерно-геологічних 

розвідувань, геодезичних робіт, 

виготовлення ПКД та проведення 

експертизи проектно-кошторисної 

документації, будівельно-монтажні роботи  

по об’єкту: «Будівництво каналізаційної 

мережі по вул. Степана Бандери ,вул. 

Паркова,пров. Парковий,вул. 

Першотравнева,вул. П. Дорошенка,вул. 

Мазепи,вул. О.Невського,вул. В. Чорновола 

в м. Шепетівка Хмельницької області». 

3500000,00  3500000,00 

2.1.4 Проведення інженерно-геологічних 

розвідувань, геодезичних робіт, 

виготовлення ПКД та проведення 

експертизи проектно-кошторисної 

документації, будівельно-монтажні роботи  

по об’єкту: «Будівництво каналізаційної 

мережі по вул. Титова в м. Шепетівка 

Хмельницької області». 

2400000,00  2400000,00 

2.2 
Поточний ремонт каналізаційної мережі  по 

вулицях  

500000,00 
 

500000,00 

2.3 
Будівництво  каналізаційної мережі по вул. 

Гастелло,5 

1500000,00 
 

1500000,00 

2.4 
Капітальний  ремонт каналізаційної мережі  

по вулицях  

500000,00 
 

500000,00 

3. 
Поточний ремонт та обслуговування трьох 

станцій доочистки води 

 

250000,00 

 

250000,00 

 

500000,00 

4. 
Ремонт кабельної лінії електроживлення 

КОС 

500000,00 
 

500000,00 

Разом  
 

35769000,00 

 

9574000,00 

 

45343000,00 

 

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства                                                        Юрій ГУДЗИК 

 

 

Секретар міської ради                                                                                 Роман ВОЗНЮК 

 

 


