
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХV сесії міської ради VІІI скликання 

 

01 жовтня 2021 року № 35  

м. Шепетівка 

 
 
Про розгляд звіту про  

підготовку до зимового періоду 2021-2022 року  

Шепетівського комунального підприємства  

водопровідно-каналізаційного господарства 

 

 

 Керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Взяти до відома звіт про підготовку до зимового періоду 2021-2022 року Шепетівського 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (додається). 

2. 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 № 35 

 

Звіт Шепетівського КПВКГ 
про підготовку до зимового періоду 2021-2022 року 

 

           Водопровідні насосні станції і водопровідні мережі  
- Проведено поточний ремонт та ряд профілактичних заходів на 10-ти водозабірних 

свердловинах; 

- Відремонтовано 800 п.м. водопровідних мереж по місту; 

- Замінено 8 засувок різних діаметрів на мережах міста; 

- Проведено весняне та  триває підготовка до  осіннього хлорування водопровідних мереж 

міста; 

- Проведено чистку 2-х резервуарів чистої води (РЧВ) загальним об’ємом 6400 м3; 

- Проведено поточний ремонт 2-х станцій знезалізнення води; 

- Відремонтовано 8 пожежних гідрантів по місту; 

- Замінено дві аварійні ділянки магістрального водоводу на території базару по вул. В. 

Котика; 

- Проведено поточний ремонт з заміною фільтруючого матеріалу на 3-х станціях доочистки 

води (бювети); 

- Проведено поточний ремонт на 8-ми підвищуючих водопровідних насосних станціях 

(ПВНС); 

- Проведено поточний ремонт повітродувки ВВН-1-25. 

Каналізаційні насосні станції і каналізаційні мережі 
- Відремонтовано 200 п.м. каналізаційних мереж; 

- Проведено чистку приймальних відділень 5-х КНС; 

- Проведено поточний ремонт та ряд профілактичних заходів на 7-ми КНС; 

- Гідродинамічною каналопрочистною машиною планово прочищено 8,5 км каналізаційних 

мереж міста; 

- Ліквідовано 826 аварійних ситуацій на каналізаційних мережах. 

Ремонтно-будівельна дільниця 
- проведено ремонтні роботи 130 колодязів на водопровідних та каналізаційних мережах 

міста з заміною люків. 

Автослужба 
- проведено ремонт наявної автомобільної техніки. 

Відділ збуту 
- проведено комплекс робіт по повірці водолічильників у 136 абонентів. 

Електродільниця 
- Проведено ремонт аварійної ділянки кабельної лінії 10 кВ, яка живить каналізаційні очисні 

споруди;  

- Проведено чистку резервної лінії електропередач (ЛЕП) “Цвітоха-КОС”. 

Каналізаційні очисні споруди 
- Проведено чистку двох мулових майданчиків; 

- Проведено чистку двох пісколовок; 

- Проведено чистку біоставків за допомогою мініземснаряду; 

- Проведено поточний ремонт та ряд профілактичних заходів на КОС. 

Інші підрозділи 
- Проведено акредитацію хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води та хімічної 

лабораторії очисних споруд каналізації; 

- Замінено котел Е-1,0-0,9 та інше обладнання на міскій лазні. 
 

Директор Шепетівського комунального підприємства  

водопровідно-каналізаційного господарства                                                       Віталій БИКОВ 


