
ЙКИДКМ ІЗВДЛМИЦІЕЗИЇ ЙКИГКАЖИ КЙ "ЧДКЗІГІВВИДИКАЗАЙ" ЗА 2017 КІК 

"16" рервля 2017 роит
бсі стйж бзОеОкі т мжсяпОу вржбПкь аПе ЙДВ

№ ЗАЗВА ЗАНИДК Кіиьзісмь мО 

огжкжоя бжйірт

ЗО рОуткоз 

ОйормжеОоії

БПе гдПрПи 

нікОкстбОккя

ЙиОк 

нікОкстбОккя кО 

2017 різ

ЗОвОиькО 

бОрмісмь 

еОуогт

ЙиОк 

нікОкстбОккя 

кО 2018 різ

ЙояскПккя

ВИДИЙИЛМАЧАЗЗЯ

1 Теулірле мереослателля втжйів обйіит уойодлої водз в 

баганоиварнзрлзу езнйовзу бтдзлиау

д32 - 71сн., д40 - 

138 сн.

4 863,52 4 863,52 4 863,52 0,00 На взиолалля м. 19 рождійт 2 Ліпелжійлзу тков мровадеелля госмодарсьиої діяйьлосні ж 

пелнрайіжовалого водомоснаралля на водовідведелля, жанвердеелзу мосналовою НКРДКП від 

22.03.2017 р. №307 (дайі - йіпелжійлі тковз) т раснзлі ладалля мосйтг ж пелнрайіжовалого 

водомоснаралля жа лаявлосні всналовйелзу мрзйадів обйіит в иоелій норпі рожмодійт мосйтг леобуідло 

всналовзнз мрзйадз обйіит водз ла водомровідлзу вводау т баганоиварнзрлі бтдзлиз. В ракиау 

взиолалля ілвеснзпійлої мрогракз ла 2017 ріи мідмрзєкснво кає лакір всналовзнз 209 мрзйадів обйіит.

2 Прздбалля мрзйадт обйіит водз дйя мідвзттвайьлої ласослої 

сналпії мо втй. Кожапьиій, 26а

1 од. 259,29 259,29 259,29 0,00 На взиолалля абжапт 7 м. 4 рождійт 4 Ліпелжійлзу тков, яизк мередбарело мровадеелля госмодарсьиої 

діяйьлосні ж взроблзпнва водз ла енамау мідйокт на орзтелля, нралсморнтвалля, моснаралля мзнлої 

водз іж жасноствалляк мрзйадів обйіит леобуідло всналовзнз мрзйад обйіит водз ла мідвзттвайьлій 

ласослій сналпії, яиа жлауодзнься жа адресою втй. Кожапьиа, 26а

3 Реиолснртипія водомроводт мо втйзпі Голрій від втйзпі Кзївсьиої 

до мросмеинт Перекогз в к. Черлігові

ПД, L=345 к 

Д=600 кк, L=225 

к Д=500 кк

1 374,33 4 509,74 5 884,07 5 884,07 0,00 Реиолснртипія водомроводт Д500-600 кк довезлою 570 к, яизй жабежмертє водомоснаралля кесиалпів 

пелнрайьлої раснзлз кісна на касзвт Лісиовзпя. Зауід смряковалзй ла мідвзтелля яиосні мосйтг 

водомоснаралля.

4 Реиолснртипія режервтарів рзсної водз, рожнасовалзу ла нерзнорії 

водомровідлої ласослої сналпії № 4 «Пойтбониз» в к. Черлігів 

(Корзгтвалля)

1 режервтар 

єклісню 3000к3

46,12 46,12 46,12 0,00 Обснееелля жайіжобеноллзу иолснртипій режервтарт рзсної водз, мобтдовалого т 1979 ропі, ж кеною 

взжларелля коейзвосні модайьсої еисмйтанапії. Корзгтвалля мроеинло-иоснорзслої доиткелнапії жа 

режтйьнанакз обснееелля.

5 Реиолснртипія сзснекз водомоснаралля езнйового кіирорайолт мо 

втй. Усзлсьиого в к. Черлігові. Перераутлои иоснорзст в монорлі 

пілз.

ПД, L=1120 

Д=160кк, L=100к 

Д=100кк.

392,24 392,24 4385,63 3 993,39 Бтдівлзпнво водомроводт довезлою 1120 кенрів Д=160 кк на влтнрісльоиварнайьлого водомроводт 

довезлою 100 кенрів Д=100кк ж мойіензйеловзу нртб ж кеною мідийюрелля бтдзлиів мо втй. 

Усзлсьиого 6, 6а, 8, втй. Мажемз 78, 78-а, Черлігівсьиого кеуаліио-неулойогірлого неуліиткт на йіпею 

мобтнт до сзснекз пелнрайіжовалого водомоснаралля. На сьогодліслій дель мзнле водомоснаралля 

ждійслюєнься від відокрого водомроводт ЗАТ «КСК «Чеисій», вода в яиокт ле відмовідає всналовйелзк 

лорканзвак жа вкіснок жайіжа на каргалпю. Взиолалля жауодт жамйаловало ла 2017-2018 роиз. Зауід 

смряковалзй ла мідвзтелля яиосні мосйтг водомоснаралля дйя 1571 особз.

6 Реиолснртипія водомроводт мо втйзпі Прокзсйовій від втй. 

Помтдрелиа до втй. Мтжзрлої в к. Черлігові

рожробиа ПКД 86,16 86,16 86,16 0,00 Рожробиа мроеинло-иоснорзслої доиткелнапії ла реиолснртипію снайевого водомроводт довезлою 819 

к діакенрок 500 кк, мобтдовалого т 1979 ропі. Зауід смряковалзй ла мідвзтелля яиосні мосйтг 

водомоснаралля.

7 Реиолснртипія водомроводт мо втйзпі Ойеисалдра Мойодрого (від 

втй. Лерколнова до втй. Шеврелиа) в к. Черлігові

ПД, L=140к, 

Д=500 кк

1 386,59 1 386,59 1 386,59 0,00 Реиолснртипія снайевого водомроводт довезлою 140 к діакенрок 500 кк, мобтдовалого т 1983 ропі. 

Зауід смряковалзй ла мідвзтелля яиосні мосйтг водомоснаралля.

8 Ослателля сйтебз водомровідлзу керее иокм'юнерлою неуліиою 3 сн. 33,01 33,01 33,01 0,00 Зауід смряковалзй ла жабежмерелля сйтебз водомровідлзу керее иокм'юнерлою неуліиою, леобуідлою 

дйя мовсяиделлої діяйьлосні ж траутвалляк моийаделзу жавдаль.

9 Прздбалля аварійлого авнокобійя дйя реколнлої брзгадз 

водомровідлзу керее

1 од. 1105,13 1 105,13 1105,13 0,00 Закіла снарого аварійлого авнокобійя реколнлої брзгадз ла ловзй смепіайіжовалзй авнокобійь. Зауід 

смряковалзй ла сиорорелля взнран ла обсйтговтвалля на майзвло-каснзйьлі канеріайз.

10 Всналовйелля сзснек орзсниз водз 3 тсналовиз 190,00 190,00 190,00 0,00 Ослателля сзснекакз орзсниз водз нрьоу вводів т мідвзттвайьлі ласослі сналпії, яиі ждійслююнь 

модарт водз т баганоиварнзрлі бтдзлиз, ж кеною тстлелля внорзллзу жабртдлель, то тнворююнься в 

режтйьнані нрзвайої еисмйтанапії нртбомроводів. Вмровадеелля жауодт жабежмерзнь моирателля яиосні 

мосйтг водомоснаралля дйя 4763 осіб. 

11 Прздбалля сзснекз обробиз жаявои (help-desk) на CRM сзснека 471,74 471,74 471,74 0,00 Захід спрямований на покращення якості обслуговування абонентів шляхом автоматизованої обробки та 

моніторингу виконання заявок, оптимізації витрати людських ресурсів та паливно-мастильних матеріалів, 

зменшення часу ліквідації аварій та наближення стандартів обслуговування абонентів до європейського 

рівня

12 Прздбалля обйадлалля дйя иой-пелнрт 20 нейеоолів на 

сервер

53,52 53,52 53,52 0,00 На взиолалля м.22 рождійт 2 Ліпелжійлзу тков мідмрзєкснво жобов'яжале снворзнз на жабежмерзнз 

отлипіолтвалля иой-пелнрт дйя обсйтговтвалля смоезварів ж єдзлзк баганоиалайьлзк локерок 

нейеоолт на адресою ейеинроллої моснз дйя мрзйокт мовідокйель. 

13 КПзоксмртзоія лржйісПкь лПррово лобПрут мО нОсОгт 

адкіліснранзвлої бтдівйі мо втй. Жабзлсьиого, 15 в к. Черлігові

1 од. 446,85 446,85 446,85 0,00 Зауід смряковалзй ла сиорорелля внран немйової елергії на взнран ла омайелля сйяуок 

немйокодерліжапії оасадт на мрзкітель мерсого моверут, а наиое тйаснтвалля мрзкітелля дйя иой-

пелнрт ла взиолалля взког Ліпелжійлзу тков

КАЗИЖ ЙИ ВИДИЙИЛМАЧАЗЗЮ 6 237,85 8 980,39 15 218,24 19 211,63 3 993,39

3 993,39

ВИДИВІДВДДДЗЗЯ

1 Реиолснртипія иалайіжапійлої ласослої сналпії №14 мо втй. 

Перекогз, 11а в с. Кзїлиа, Черлігівсьиої обйасні, Черлігівсьиого 

райолт, - дообйадлалля жасобок обйіит снірлої водз беж жкілз 

жовлісліу геокенрзрлзу маракенрів

1 од. 50,56 50,56 50,56 0,00 На взиолалля м. 2 Посналовз НКРДКП від 10.11.2016 р. №1978 Про лаийаделля снраот ла иоктлайьле 

мідмрзєкснво «Черлігівводоиалай» Черлігівсьиої кісьиої радз жа мортселля Ліпелжійлзу тков 

мровадеелля госмодарсьиої діяйьлосні ж пелнрайіжовалого водомоснаралля на водовідведелля 

леобуідло всналовзнз мрзйад обйіит снірлої водз ла иалайіжапійлій ласослій сналпії. Варніснь мроеинт т 

пілау 2014 р.
2 Реиолснртипія иалайіжапійлої ласослої сналпії №9 мо втй. Скзрлова 

в к. Черлігові - дообйадлалля жасобок обйіит снірлої водз беж жкілз 

жовлісліу геокенрзрлзу маракенрів

1 од. 35,93 35,93 35,93 0,00 На взиолалля м. 2 Посналовз НКРДКП від 10.11.2016 р. №1978 Про лаийаделля снраот ла иоктлайьле 

мідмрзєкснво «Черлігівводоиалай» Черлігівсьиої кісьиої радз жа мортселля Ліпелжійлзу тков 

мровадеелля госмодарсьиої діяйьлосні ж пелнрайіжовалого водомоснаралля на водовідведелля 

леобуідло всналовзнз мрзйад обйіит снірлої водз ла иалайіжапійлій ласослій сналпії. Варніснь мроеинт т 

пілау 2014 р.

3 Реиолснртипія иалайіжапійлої ласослої сналпії №12 мо втй. 

Черляуовсьиого в к. Черлігові - дообйадлалля жасобок обйіит 

снірлої водз беж жкілз жовлісліу геокенрзрлзу маракенрів

1 од. 57,00 57,00 57,00 0,00 На взиолалля м. 2 Посналовз НКРДКП від 10.11.2016 р. №1978 Про лаийаделля снраот ла иоктлайьле 

мідмрзєкснво «Черлігівводоиалай» Черлігівсьиої кісьиої радз жа мортселля Ліпелжійлзу тков 

мровадеелля госмодарсьиої діяйьлосні ж пелнрайіжовалого водомоснаралля на водовідведелля 

леобуідло всналовзнз мрзйад обйіит снірлої водз ла иалайіжапійлій ласослій сналпії. Варніснь мроеинт т 

пілау 2014 р.
4 Реиолснртипія иалайіжапійлої ласослої сналпії №13 мо втй. Вантніла, 

52а в к. Черлігові - дообйадлалля жасобок обйіит снірлої водз беж 

жкілз жовлісліу геокенрзрлзу маракенрів

1 од. 70,91 70,91 70,91 0,00 На взиолалля м. 2 Посналовз НКРДКП від 10.11.2016 р. №1978 Про лаийаделля снраот ла иоктлайьле 

мідмрзєкснво «Черлігівводоиалай» Черлігівсьиої кісьиої радз жа мортселля Ліпелжійлзу тков 

мровадеелля госмодарсьиої діяйьлосні ж пелнрайіжовалого водомоснаралля на водовідведелля 

леобуідло всналовзнз мрзйад обйіит снірлої водз ла иалайіжапійлій ласослій сналпії. Варніснь мроеинт т 

пілау 2014 р.
5 Ослателля сйтебз иалайіжапійлзу керее иокм'юнерлою неуліиою 2 сн. 31,66 31,66 31,66 0,00 Зауід смряковалзй ла жабежмерелля сйтебз иалайіжапійлзу керее иокм'юнерлою неуліиою, леобуідлою 

дйя мовсяиделлої діяйьлосні ж траутвалляк моийаделзу жавдаль.

6 Закіла иалайіжапійлого иойеинорт мо втй. Усзлсьиого в к. 

Черлігові. Корзгтвалля

салапія Д=800кк, 

L=683,5к; бтд. 

153,5 к

5 021,37 5 128,89 10 150,26 10 247,65 97,39 Зауід смряковалзй ла мідвзтелля еиойогірлої бежмеиз сзснекз водовідведелля кісна на жабежмерелля 

бежемеребійлого відведелля ла иалайіжапійлі орзслі смортдз снірлзу вод іж жауідлої раснзлз кісна 

(райолів ПОВ, ЗАЗ, Масалз на Подтсівиа). Проеин вийюрає салапію 683,5 кенрів жайіжобеноллого 

иойеинора діакенрок 1200кк сийомйаснзиовзкз нртбакз Д=800 к, а наиое бтдівлзпнво мерекзриз 

довезлою 153,5 к. Койеинор мобтдовалзй 1979 ропі.

7 Бтдівлзпнво ламірлого иалайіжапійлого иойеинорт мо втйзпі 

Загородлій від жайіжлзрлого мереїждт до сакомйзвлого 

иалайіжапійлого иойеинорт діакенрок 1200кк мо втй. Усзлсьиого 

ла нерзнорії кажтносуовзта в к. Черлігові

рожробиа ПКД 32,35 32,35 32,35 0,00 Рожробиа мроеинло-иоснорзслої доиткелнапії ла бтдівлзпнво ламірлого иалайіжапійлого нртбомроводт 

довезлою 125 кенрів дйя мідвзтелля ладійлосні робонз сзснекз водовідведелля на жабежмерелля 

бежмеребійлого відведелля ла иалайіжапійлі орзслі смортдз снірлзу вод від гойовлої ласослої сналпії 

иалайіжапії.

8 Реиолснртипія иалайіжапійлого дюиера ререж рірит Снрзеель в 

райолі иалайіжапійлої ласослої сналпії № 1 мо втй. Птсиіла, 1а в к. 

Черлігові

рожробиа ПКД 97,06 97,06 97,06 0,00 Рожробиа мроеинло-иоснорзслої доиткелнапії. Зауід смряковалзй ла мідвзтелля еиойогірлої бежмеиз 

кісна на оуоролт лавиойзслього середовзта, мередбарає жакілт иалайіжапійлого дюиерт ререж рірит 

Снрзеель діакенрок 800кк довезлою 61 к, мобтдовалого т дві лзниз жі снайевзу нртб т 1974 ропі.

9 Реиолснртипія иалайіжапійлого иойеинорт мо втйзпі Юрія 

Межелпева від езнйового бтдзлит №55 мо втйзпі Юрія Межелпева 

до иалайіжапійлої ласослої сналпії №3 мо втйзпі Мснзсйавсьиій, 

100а в к. Черлігові

L=867,5к 10 020,04 10 020,04 10 020,04 0,00 Зауід смряковалзй ла мідвзтелля еиойогірлої бежмеиз на оуоролт лавиойзслього середовзта на 

мередбарає реиолснртипію иалайіжапійлого иойеинорт діакенрок 400-600кк жагайьлою довезлою 

867,5 к, мобтдовалого ж жайіжобеноллзу нртб т 1975 ропі.

10 Реиолснртипія мрзкітель мерсого моверут на оасадт 

адкіліснранзвлої бтдівйі мо втй. Жабзлсьиого, 15 в к. Черлігові

1 од. 446,86 446,86 446,86 0,00 Зауід смряковалзй ла сиорорелля внран немйової елергії на взнран ла омайелля сйяуок 

немйокодерліжапії оасадт на мрзкітель мерсого моверут, а наиое тйаснтвалля мрзкітелля дйя иой-

пелнрт ла взиолалля взког Ліпелжійлзу тков.

11 Прздбалля нзрзснорлого ейеинромрзводт ла КНС-1 1 од. 72,29 72,29 72,29 0,00 Закіла нзрзснорлого ейеинромрзводт ласослого агрегант ла КНС №1, яизй еисмйтантєнься ж 1972 роит.

12 Прздбалля сзснекз обробиз жаявои (help-desk) на CRM сзснека 471,74 471,74 471,74 0,00 Захід спрямований на покращення якості обслуговування абонентів шляхом автоматизованої обробки та 

моніторингу виконання заявок, оптимізації витрати людських ресурсів та паливно-мастильних матеріалів, 

зменшення часу ліквідації аварій та наближення стандартів обслуговування абонентів до європейського 

рівня

13 Реиолснртипія ласослої сналпії мереиартвалля пзритйяпійлого ктйт 

ла иалайіжапійлзу орзслзу смортдау кісна Черлігова ла нерзнорії 

Кзїлсьиої сійьсьиої радз Черлігівсьиого райолт Черлігівсьиої 

обйасні (райол с. Гттзл)

ласосла сналпія 664,16 664,16 664,16 0,00 Реиолснртипія ласослої сналпії пзритйяпійлого ктйт ла орзслзу смортдау, мобтдовалої т 1978 ропі. 

Варніснь робін т пілау 2014 роит.

14 Прздбалля ласослого обйадлалля дйя бтдівйі кеуалірлзу ресінои 

КОС

3 ласосз 957,29 957,29 957,29 0,00 Прздбалля ласослого обйадлалля ж кеною жакілз снарзу ласосів т бтдівйі кеуалірлзу ресінои 

иалайіжапійлзу орзслзу смортд. 

15 Прздбалля обйадлалля дйя иой-пелнрт 20 нейеоолів на 

сервер

53,53 53,53 53,53 0,00 На взиолалля взког м.22 рождійт 2 Ліпелжійлзу тков мідмрзєкснво жобов'яжале снворзнз на 

жабежмерзнз отлипіолтвалля иой-пелнрт дйя обсйтговтвалля смоезварів ж єдзлзк баганоиалайьлзк 

локерок нейеоолт на адресою ейеинроллої моснз дйя мрзйокт мовідокйель. 

16 Прздбалля айюкілієвзу ирімйель дйя відиосів нралсей айюк. мйзнз (40 

сн.), рожмориз (18 

сн.), ламравйяюрі 

(12 сн.)

830,25 830,25 830,25 0,00 Зауід смряковалзй ла мідвзтелля бежмеиз мід рас взиолалля робін ла жларлій гйзбзлі ла иалайіжапійлзу 

керееау кісна.

17 Прздбалля аварійлого авнокобійя дйя сйтебз иалайіжапійлзу 

керее

1 од. 1 105,13 1 105,13 1 105,13 0,00 Закіла снарого аварійлого авнокобійя реколнлої брзгадз ла ловзй смепіайіжовалзй авнокобійь. Зауід 

смряковалзй ла сиорорелля взнран ла обсйтговтвалля на майзвло-каснзйьлі канеріайз.

КАЗИЖ ЙИ ВИДИВІДВДДДЗЗЮ 6 126,50 19 020,52 25 147,02 25 244,41 97,39

ВЛЬИГИ ЗА ЗАНИДАЖИ ІЙ 12 364,35 28 000,91 40 365,26 44 456,04 4 090,78

ЙовОрПккя міиО зрПгжмт ЖБКК еО рОуткоз лржатмзт ЛтйО

водомоснаралля 20 592,37
водовідведелля 20 716,29

РАЗОМ 41 308,66

стйО локОг лПрПгаОпПкт мОржной мО лосмОкобою лро гобжзокОккя


