
Номер Захід Пояснення
1.2.2.1 Оснащення багатоквартирних житлових будинків засобами 

обліку холодної води

На виконання ліцензійних умов НКРЕКП 

вже прогятом кількох років підприємство 

встановлює загальнобудинкові лічильники 

води у багатоквартирних будинках. Це дає 

змогу відстежити реальне споживання води 

абонентами, а також визначити обсяги 

"несанкціонованого" споживання 

1.2.4.1 Реконструкція водопровідних мереж по вул. Гончій від вул. 

Київської до проспекту Перемоги в м. Чернігові 

(коригування проекту)

Коригування проектної документації 2009 

року на реконструкцію 567 метрів 

водопроводу діаметром 600 мм у 

центральній частині міста. Старий 

водопровід експлуатаується вже 39 років та 

майже повністю зношений. В той же час 

саме по цьому водогону постачається вода 

з насосної станції у центральну частину 

міста та у район "Лісковиця"

1.2.4.5 Будівництво станції водопідготовки на водопровідній 

насосній станції №2 «Подусівка» на території 

Новобілоуської сільської ради (розробка проектної 

документації)

Розробка проекту почалася у 2016 році. 

Будівництво станції заплановане на 

наступні роки. Водопідготовка включатиме 

зменшення вмісту заліза, марганцю та 

амонію у воді, які подається насосною 

станцією.

1.2.4.6 Реконструкція резервуарів чистої води, розташованих на 

території водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки» 

без перепрофілювання та зміни геометричних параметрів

1.2.4.7 Реконструкція резервуарів чистої води, розташованих на 

території водопровідної насосної станції № 2 «Подусівка» 

без перепрофілювання та зміни геометричних параметрів

1.2.6.1 Придбання вантажопасажирського цільно-металевого 

автомобіля ГАЗ-27057 під аварійну машину

Аварійна машина для оперативної 

ліквідації та локалізації аварій

 2.2.1.2 Технічне переоснащення аеротенків №5 та №6 із заміною 

системи аерації на каналізаційних очисних спорудах міста 

Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 с. Гущин 

Чернігівського району Чернігівської області без 

перепрофілювання та без зміни зовнішніх геометричних 

параметрів

2.2.1.3 Технічне переоснащення системи подачі, розподілу та 

регулювання повітря аеротенків №1, 2, 3, 4 на 

каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова, 

розташованих по вул. Колективній, 58 с. Гущин 

Чернігівського району Чернігівської області

Впровадження проекту Розвиток міської інфраструктури  Виплата відсотків та тіла позики МБРР

Резервуари побудовані у 1985 та 1979 

роках та мають значний ступінь зносу. 

Підприємство має намір виконати 

герметизацію та реконструкцію резервуарів 

шляхом  покриття всіх конструкцій 

полімерними композиціями проникливої дії

Заходи спрямовані на скорочення витрат 

електроенергії на очищення стічних вод та 

забезпечення належної якості очистки

Перелік заходів, запропонованих для включення в інвестиційну програму 

підприємства на 2017 рік

Свої зауваження та пропозиції Ви можете надавати до 5 серпня 2016 року за телефоном 0462 677-449 або 

надіслати на електронну пошту invest.vodokanal@gmail.com

Інвестиційна програма буде розроблена відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0098-13).


