
Виконані роботи по КП «Надвірнаводоканал» 2006 рік. 

За період 2006 року КП «Надвірнаводоканал» за кошти міського бюджету було виконано робіт на суму  294 980 

грн.,  замінено 620 м водопроводів, проведенно гідроізоляції резервуару питної води V1000 м.куб,та ін.,  а саме: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Проведені заходи 

Діаметр 

мм / 

Кількість 

Освоєно 

коштів, 

тис. грн. 

 

Джерело 

фінансування 

 

 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

1 

Проведення гідроізоляції 

резервуару питної води 

V1000 м.куб 

1 68,256 

Міська рада Зменшення втрат води  

2 

Поточний ремонт 

трансформаторної 

підстанції на КНС очисних 

споруд 

2 10,1 

 

Міська рада 

Відсутність замокання електротехнічного обладнання 

3 

Реконструкція головної 

каналізаційної станції 

очисних споруд (ремонт 

даху, стін, стелі) 

1 10,8 

 

Міська рада 

Відсутність замокання електротехнічного обладнання 

4 
Заміна водогону на вул. 

О.Степанівни 

Д 150 , 300 

м 
97,7 

Держбюджет Зменшення втрат води  

5 
Заміна водогону на вул. 

Кобринської 

Д 65 , 100 

м 
48,43 

Держбюджет Зменшення втрат води  

6 
Заміна водогону на вул. Д. 

Галицького 

Д 150 , 220 

м 
33 

Міська рада Зменшення втрат води  

7 
Заміна запірної арматури в 

місті на водогонах 
9 шт. 26,7 

Міська рада  

Зменшення втрат води, можливість відокремлення 

водопостачання окремих районів та вулиць міста 

  Всього   294,98     



Виконані роботи по КП «Надвірнаводоканал» 2007 рік. 

За період 2007 року КП «Надвірнаводоканал» за кошти міського бюджету було виконано робіт на суму  213 100 

грн.,  замінено 598 м водопроводів, проведено очистку каналізаційних колекторів на вул. Черемшини, Руднєва, 

Д.Галицького,та ін.,  а саме: 

 

 

№ 

п/п 
Проведені заходи 

Діаметр мм 

/ Кількість 

Освоєно 

коштів, 

тис. грн. 

 

Джерело 

фінансування 

 

 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

1 

Ремонт електронасосних 

агрегатів на очисних спорудах 

м. Надвірна 

3 шт 14,1 

Міська рада Ремонт обладнання 

2 

Закупівля лабораторного 

обладнання та акредитація 

лабораторії 

  16,5 

Міська рада Наявна власна акредитована лабораторія 

3 

Реконструкція водопровідної 

мережі на водозаборі 2-го 

підйому 

Д 300 , 70 м 49,9 

Міська рада Зменшення втрат води , цілодобове водопостачання 

4 
Заміна водогону на 

вул.Шашкевича 
Д65 , 435 м 30 

Міська рада Зменшення втрат води  

5 
Заміна водогону на 

вул.Комунальна 
Д 160 , 93 м 19,9 

Міська рада Зменшення втрат води  

6 

Реконструкція каналізаційної 

системи буд.Мазепи, 21, 

Франка, 12. 

Д200 , 65 м 12 

Міська рада Якісна каналізація в абонентів 

7 

Очистка каналізаційних 

колекторів на вул. 

Черемшини, Руднєва, 

Д.Галицького 

1500 м 55 

Міська рада Якісна каналізація в абонентів 

8 

Заміна системи 

водопостачання дит. садка на 

вул К.Левицького 

  15,7 

Міська рада Зменшення втрат води  

  Всього   213,1 
  

  



Виконані роботи по КП «Надвірнаводоканал» 2008 рік. 

За період 2008 року КП «Надвірнаводоканал» за кошти міського бюджету було виконано робіт на суму  2 748 290 

грн. та обласного фонду охорони навколишнього природного середовища- 372 810 грн.,  а саме:  

№ 

п/п 
Проведені заходи 

Діаметр мм 

/ Кількість 

Освоєно 

коштів, 

тис. грн. 

 

Джерело 

фінансування 

 

 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

1 

Реконструкція 

електрообладнання на 

очисних спорудах м. Надвірна 

(встановлення частотних 

перетворювачів) 

  30 

Міська рада Зменшення витрати електроенергії на 40 % 

2 
Реконструкція обліку 

електроенергії 
  16 

Міська рада Встановлення необхідного обліку електроенергії 

3 

Реконструкція 

електрообладнання на 

водозаборі м. Надвірна 

(установлення частотних 

переворювачів) 

  129,99 

Міська рада Зменшення витрати електроенергії  на 40 % 

4 
Реконструкція водогону на 

вул. Грушевського, 4 
Д 50  , 157 м 8,0976 

Міська рада Зменшення втрат води  

5 
Реконструкція водогону на 

вул. Мазепи, 31 
Д 65  , 114 м 12 

Міська рада Зменшення втрат води  

6 
Встановлення пожежних 

гідрантів в м. Надвірна 
9 шт 22 

Міська рада Заміна неробочих пожежних гідрантів 

7 
Виготовлення водогону на 

вул. Комарова 

1 

свердловина 
41 

Міська рада Зменшення втрат води, реконструкція свердловини 

вул.Комарова  

8 
Заміна запірної арматури в 

місті на водогонах 
6 шт 10 

Міська рада Зменшення втрат води, можливість відключення окремих 

районів та ь для проведення ремонтних робіт  

9 
Ліквідація наслідків 

стихійного лиха (прокладання 

Д 100  , 100 

м 
53,594 

Міська рада Ліквідація наслідків стихійного лиха 2008 року  



трубопроводу д 219мм) 

10 

Ліквідація наслідків 

стихійного лиха 

(реконструкція водопроводу 

на водозаборі з І-го на ІІ-й 

підйом м. Надвірна) 

2100 м 969,976 

Міська рада Зменшення втрат води , укладання нового водогону Д 400 

мм із поліетиленових труб від водозабору І-го підйому до  

водозабору ІІ-го підйому,цілодобове водопостачання 

11 

Ліквідація наслідків 

стихійного лиха 

(установлення ЛЕП 0ю4 кВ на 

водозаборі І-го підйому) 

3 км 39,912 

Міська рада Ліквідація наслідків стихійного лиха 2008 р 

12 

Ліквідація наслідків 

стихійного лиха (монтаж 

глибинних насосних агрегатів) 

5 шт 81,97 

Міська рада Ліквідація наслідків стихійного лиха 2008 р 

13 

Ліквідація наслідків 

стихійного лиха (монтаж 

відцентрових  насосних 

агрегатів) 

6 шт 49,759 

Міська рада Ліквідація наслідків стихійного лиха 2008 р 

14 

Ліквідація наслідків 

стихійного лиха 

(установлення павільйонів 

свердловин №9,16,21,22,23) 

5 шт 136,04 

Міська рада Ліквідація наслідків стихійного лиха 2008 р 

15 

Ліквідація наслідків 

стихійного лиха (відновлення 

покриття внутрішньої 

площадки водозабору ІІ-го 

підйому) 

530 кв.м 54,025 

Міська рада Ліквідація наслідків стихійного лиха 2008 р 

16 

Ліквідація наслідків 

стихійного лиха (відновлення 

покриття під’їзної дороги до  

водозабору І-го підйому) 

1600 м 145,457 

Міська рада Ліквідація наслідків стихійного лиха 2008 р 

17 

Ліквідація наслідків 

стихійного лиха (монтаж 

щитів управління свердловин) 

5 шт 19,0436 

Міська рада Ліквідація наслідків стихійного лиха 2008 р 

18 

Ліквідація наслідків 

стихійного лиха (відновлення 

берегоукріплення водозабору 

І-го підйому) 

  801,902 

Міська рада Ліквідація наслідків стихійного лиха 2008 р 



 

 

 

Виконані роботи по КП «Надвірнаводоканал» 2009 рік. 

За період 2009 року КП «Надвірнаводоканал» за кошти міського бюджету було виконано робіт на суму  325 900 

грн., - проведено діагностику водопровідних та каналізаційних мереж щодо виявлення скритих витоків, замінено 1575 м 

водопроводів, прокладено переливочний трубопровід на очисних спорудах, придбаноня і встановлено бактерицидну 

установку знезараження води ультрафіолетовим випроміненням на вул. Вагелевича,та ін.,  а саме:  

19 

Ліквідація наслідків 

стихійного лиха (монтаж 

плунжерних насосних 

агрегатів) 

1 шт 127,525 

Міська рада Ліквідація наслідків стихійного лиха 2008 р 

20 

Реконструкція 

канал.колектора від НОС до 

НПЗ д 400 мм  

Д 400 ,  165 

м 
221,03 

Обласний 

фонд ОНПС 

Якісна подача стоків на біоочистку 

21 

Реконструкція 

канал.колектора Ø 1000 мм на 

очисних спорудах м.Надвірна 

Д 1000,   37 

м 
 151,78 

 

Обласний 

фонд ОНПС 

 

Якісне приймання стоків з міста, попередження 

забруднення навколишнього прородного середовища 

  Всього   3121,1     

№ 

п/п 
Проведені заходи 

Діаметр мм 

/ Кількість 

Освоєно 

коштів, 

тис. грн. 

 

Джерело 

фінансування 

 

 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

1 

 Діагностика водопровідних та 

каналізаційних мереж щодо 

виявлення скритих витоків       

  25 

 

Міська рада 

Визначення втрат води на водогонах, придбання 

обладнання для пошуку скритих витоків  

2 
Заміна водогону на вул. Кн. 

Ольги 7 
Д50 , 265м 11,6 

Міська рада Зменшення втрат води  

3 
Заміна водогону на вул. 

Сірика 
Д 50, 160 м 10 

Міська рада Зменшення втрат води  



 

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища -  250 тис.грн. отримано новий 

екскаватор «Борекс 2206» для  ліквідації аварійних ситуацій на каналізаційних та водопровідних мережах міста. 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Реконструкція  водогону на 

вул. р-ну. Ломоносова 

Д 50, Д 32,  

850 м 
50 

Міська рада Зменшення втрат води  

5 

Придбання і встановлення 

бактерицидної установки на 

вул. Вагилевича 

1 80 

Міська рада якісне знезараження питної води  ультрафіолетовим 

випроміненням 

6 
Реконструкція водогону по 

вул. Комарова 
Д 50, 300 м 16,7 

Міська рада Зменшення втрат води  

7 

Установлення переливного 

трубопроводу на очисних 

спорудах 

Д400 , 130 м 72,4 

Обласний 

фонд ОНПС 

Можливість здійснення аварійних зупинок очисних 

споруд 

8 

Капітальний ремонт систем 

водопостачання та 

водовідведення в буд. Франка, 

12   9,9 

Міська рада Якісне водопостачання та водовідведення абонентів 

9 

Капітальний ремонт систем 

водопостачання та 

водовідведення в буд. Сірика, 

25   23,6 

Міська рада Якісне водопостачання та водовідведення абонентів 

10 
Реконструкція системи 

каналізації ДНЗ "Берізка" 

Д 250, 84 м 

26,7 

Міська рада Якісна каналізація ДНЗ "Берізка" 

  
Всього   

325,9 

    



Виконані роботи по КП «Надвірнаводоканал» 2010 рік. 

За період 2010 року КП «Надвірнаводоканал» за кошти міського бюджету було виконано робіт на суму  66 257 

грн.,  а саме:  

 

 

 

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища -  195 тис.грн. отримано нову 

асенізаційну машину ГАЗ-3309 АЦВ-3,8 для  ліквідації аварійних ситуацій на каналізаційних та водопровідних мережах 

міста. 

№ 

п/п 
Проведені заходи 

Діаметр мм 

/ Кількість 

Освоєно 

коштів, 

тис. грн. 

 

Джерело 

фінансування 

 

 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

1 

Реконструкція оглядових 

колодців водопроводів та 

каналізації 

18 шт 

18, 000 Міська рада Реконструкція оглядових колодців водопроводів та 

каналізації по вул.Франка, Котляревського 

2 

Кап. ремонт системи 

водопостачання та 

водовідведення ДНЗ «Берізка»  

 

3,358 Міська рада Якісне водопостачання та водовідведення 

3 

Кап. ремонт мережі  

водовідведення ДНЗ «Вогник»  
 

12, 514 Міська рада Якісне водопостачання та водовідведення 

4 

Кап. ремонт гарячого та 

холодного водопомтачання 

ДНЗ «Пролісок» 

 

15, 000 Міська рада Якісне водопостачання та водовідведення 

5 

Кап. ремонт водопроводу ДНЗ 

«Квітка Карпат» 
 

5, 497 Міська рада Якісне водопостачання та водовідведення 

6 

Кап. ремонт системи 

водопостачання та 

водовідведення  ДНЗ «Квітка 

карпат» 

 

4, 406 Міська рада Якісне водопостачання та водовідведення 

7 

Кап. ремонт системи 

водопостачання та 

водовідведення   ДНЗ 

«Вогник» 

 

7, 482 Міська рада Якісне водопостачання та водовідведення 

 Всього  66 ,257    



Виконані роботи по КП «Надвірнаводоканал» 2011 рік. 

  

Комунальне підприємство «Надвірнаводоканал» в 2011 році виконало робіт, за кошти міської ради, на загальну 

суму 395,748 тис.грн, а саме:  

 

№ 

п/п 
Проведені заходи 

Діаметр 

мм / 

Кількість 

Освоєно 

коштів, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

 

Результат 

1 

 

Встановлення ЛУЗОД 
 

 

38, 000 

 

Міська рада 

Локальне устаткування збору і обробки даних дало 

можливість ведення  постійного контролю за споживанням 

електроенергії та потужності . 

 

2 

Перерахунок кошторисної 

вартості  Влаштування 

водопостачання та 

водовідведення масиву 

житлової забудови в районі 

вул.Комунальна - 

Мельничука 

 

 

 

3,000 

 

 

Міська рада 

 

Перерахунок кошторисної вартості проекту в ціни 2011 

року, можливість отримання коштів з екологічного 

фонду для реалізації даного проекту 

3 

Влаштування 

водовідведення на вул. 

Карпатська – пров. 

Довженка 

250 м 

 

49 ,999 

 

Міська рада 

Якісне відведення стоків від мешканців вул. Карпатська 

– пров. Довженка 

4 

 

 

Впровадження 

автоматизованої системи 

оптимізації роботи 

водопровідної мережі та І-

го підйому в м.Надвірна 

 

 

 

 

298, 990 

 

 

 

Міська рада 

дало можливість швидкого пошуку та оперативного 

виконання робіт по виявленню та ліквідації скритих 

витоків, постійного контролю за напором та подачею 

води в різних частинах міста, зменшення втрат води, 

регулювання тиску та подачі в автоматичному режимі в 

залежності від споживання води населенням міста,     

зменшити втрати води по підприємству на 20%. Місто 

умовно  поділено на 10 районів, на водопровідних 

мережах кожного з районів та на водозаборі І-го та ІІ-го 

підйомів  встановлено 29 датчиків тиску для стабілізації  



напору та 17 контролерів для контролю за витратою 

води. Всі дані по напору в мережі, витраті води, 

електроенергії будуть виведені на комп’ютер для  

чіткого контролю.  

Крім того на свердловинах №16,21,22,23,27  встановлені 

ультразвукові лічильники - витратоміри  для постійно 

контролю за кількістю піднятої води.  

По вул. Кн.Ольги  (в районі почти)  встановлений 

технологічний лічильник для контролю за кількістю 

поданої води в мережу. Впровадження даної системи 

дасть можливість в автоматичному режимі регулювати 

подачу води на місто з відповідним тиском в різний час 

(в час підвищеного та зниженого розбору).  

 

 
Всього  395, 748   

 

        Ряд робіт підприємство виконало  за власні кошти в сумі 40 тис.грн , а саме: 

       -    Замінено водопровід по вул.. Кобринської –Руднєва (180м) –   дало можливість зменшити втрати та стабілізувати тиск в будинках р-

ну Руднєва, та вулиці Черемшини. 

       -     По підготовці до зимового періоду проведено ізоляцію водопроводів в буд. Мазепи 37, Грушевського 9, Визволення 10.  

       -     Частково замінено водопроводи в буд. Кобринської 8, черемшини 4, Грушевського 14. 

 

            В цілому за 2011 р підприємством ліквідовано 28 аварій на завнішніх мережах та 577 аварій на внутрішніх водопровідних та 

каналізаційних мережах. 

 

        Результатом виконаних робіт стало зменшення втрат води на 4%, та зменшення поданих стічних вод на біологічну очистку на 4%., або 

загальна економія в коштах становить  35,5 тис.грн. 

 



Виконані роботи по КП «Надвірнаводоканал» 2012 рік. 

 

За період 2012 року КП «Надвірнаводоканал» за кошти міського бюджету було виконано робіт на суму 431,581  

грн., - проведено часткову заміну та утеплення внутрібудинкових мереж водопостачання в 9-ти будинках , замінено 5 

пожежних гідранти, прокладено 220 м каналізаційного колектора Грушевського-Котляревського, збудовано павільйон 

свердловини №12, замінено 410 м водопроводу по вул Шептицького,  придбано обладнання «Ротенберг» для прочистки 

та промивки каналізаційних мереж а саме:  

№ 

п/п 
Проведені заходи 

Діаметр мм 

/ Кількість 

Освоєно 

коштів, 

тис. грн. 

 

Джерело 

фінансування 

 

 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

1 

Капітальний ремонт 

внутрішньобудинкових мереж 

м.Надвірна (Сірика, 27, Кн. 

Ольги, 7, Котляревського, 6, 

Мазепи, 31, Котляревського, 

5, В. Великого, 2, Мазепи, 37, 

Мазепи, 21, Котляревського, 

3.) 

 

85 ,327 Міська рада в процесі робіт проведено заміну стальних водопровідних 

мереж на поліетиленові труби і виконано 100 % їх 

теплоізоляцію в підвальних приміщеннях будинків Сірика 27, 

Кн.Ольги 7, Котляревського 6, Мазепи 31, Котляревського 5, 

В.Великого 2, Мазепи 37, Мазепи 21, Котляревського 3 для 

попередження замерзання води у водопроводах в зимовий 

період при дуже низьких температурах 

2 

Роботи з реконструкції 

каналізаційного колектора на 

вул. Грушевського -

Котляревського 

220 м 

99, 850 Міська рада дало можливість розвантажити каналізаційну систему 

багатоповерхового буд.Грушевського 4  та ДНЗ «Квітка 

Карпат», якісно відводити стічні води 

3 

Кап. ремонт свердловини №12 
 

19 ,576 Міська рада дало можливість безперебійної роботи даної свердловини в 

автоматичному режимі. 

 

4 

 

Кап. ремонт  пожежних 

гідрантів (5 шт) 

 

5 шт 

 

9, 461 

 

Міська рада 

 

5 

Кап.ремонт 

електрообладнання ТП-433  
49, 956 Міська рада дало можливість стабільно працювати електрообладнанню на 

водозаборі та економію електроенергії на 3%  

6 Закупівля обладнання для  99 ,000 Міська рада дало можливість   більш оперативно та якісно виконувати 



прочистки та промивання 

каналізаційних мереж 

роботи по прочистці та промивці каналізаційних мереж як 

зовнішніх так і внутрішніх діаметром 100 – 150 мм. 

7 

Виготовлення проекту на 

влаштування 

берегоукріплення р. Бистриця 
 

18, 000 Міська рада Можливість отримання коштів із міського бюджету та 

екологічного фонду для виконнання робіт по 

берегоукріпленню р. Бистриця на водозаборі І-го підйому 

після паводку який мав місце в 2008 та 2010 роках. 

8 

Капремонт водопроводу на 

вул. Шептицького 410 м 

39, 581 Міська рада дало можливість цілодобово подавати воду і зняло 

питання замерзання води у водопроводі по цій вулиці.  

9 

Ліквідація наслідків 

замороження 

внутрішньобудинкових мереж 

багатоповерхових будинків 

 

8 ,340 Міська рада Виконано утеплення внутрібудинкових мереж холодного 

водопостачання в будинках центральної частини міста 

10 

Заміна лічильника холодної 

води ДНЗ «Квітка Карпат» 
 

2, 490 Міська рада  

 Всього  431,581   

 

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища -  1,312 млн.грн. було прокладено 

каналізаційні мережі діаметром 400 мм по вулицях  Новопроектна, Гайдамацька, Мельничука, Польова,  Молодіжна,  

протяжністю  1660 м. – що дало можливість попередити забруднення грунтів та підземних вод в даному мікрорайоні. 

На сьогоднішній день із 76 дворів отримали технічні умови на підключення – 18 , та 6 дворів підключено до 

мережі водовідведення. 

 

 

 

 

 

 

 



Виконані роботи по КП «Надвірнаводоканал» 2013 рік. 

За період 2013 року КП «Надвірнаводоканал» за кошти міського бюджету було виконано робіт на суму  511 722 

грн., - прокладено 375 м каналізаційних колекторів, замінено та прокладено 2370 м водопроводів, замінено 10 

водопровідних підводів до будинків міста, протяжністю 570 м, замінено 14 одиниць запірної арматури на водопроводах 

різного  діаметру, встановлено 60 пласмасових люки по місту, та ін.,  а саме:  

№ 

п/п 
Проведені заходи 

Діаметр мм 

/ Кількість 

Освоєно 

коштів, 

тис. грн. 

 

Джерело 

фінансування 

 

 

Результат 

1 

Капремонт запірної арматури 

на вул. В. Великого, 

О.Степанівни, Шептицького, 

Франка, Відродження, 

Петрушевича, Ломоносова, К. 

Левицького 

14 шт 

 

 

27,988 

Міська рада Можливість проводити аварійно-ремонтні роботи не 

відключаючи при цьому водозабір 

2 

Капремонт водопровідного 

вводу до будинку на вул. 

Черемшини, 6 

85 м 

 

35,184 

Міська рада Зменшення втрат води 

3 

Капремонт водопроводу на 

вул. Лепкого - Лесі Українки 615 м 

61,886 Міська рада зменшення втрат води в мережі та якісно подавати воду 

по даній вулиці. 

4 

Капремонт водопроводу на 

вул. Руднєва 
350 м 

37,680 Міська рада зменшення втрат води в мережі та якісно подавати воду 

по даній вулиці. 

5 

Капремонт будинкових вводів 

водопроводу на вул. 

Федьковича 

37 м 

 

8,586 

Міська рада зменшення втрат води в мережі та якісно подавати воду 

по даній вулиці. 

6 

Капремонт водопроводу на 

вул. Франка 
390 м 

30,799 Міська рада зменшення втрат води в мережі та якісно подавати воду 

по даній вулиці. 

  7 

Капремонт водопроводу на 

вул. Комунальна-

Новопроектна 

 

150 м 

 

47,794 

Міська рада зменшення втрат води в мережі та якісно подавати воду 

по даній вулиці. 

8 

Капітальний ремонт 

водопроводу до буд. 

Кобринської, 13 

 

10 

Поповнення 

статутного 

Міська рада зменшення втрат води в мережі та якісно подавати воду 

по даній вулиці. 



 

        За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища -  1,007 млн.грн. було прокладено 

каналізаційну мережу діаметром 400 мм по вулиці  Кобилянської, Федяя, Мельничука  протяжністю  1039 м. – що дало 

можливість попередити забруднення грунтів та підземних вод в даному мікрорайоні. 

 

фонду 

9 

Капітальний ремонт 

водопроводу на вулицях 

Мазепи - Визволення 
 

18 

Поповнення 

статутного 

фонду 

Міська рада зменшення втрат води в мережі та якісно подавати воду 

по даній вулиці. 

10 

Капремонт водопровідних 

вводів до житлових будинків 

комунального сектору 

м.Надвірна 570 м 

39,643 

(за 10 

будинків) 

Міська рада можливість стабільно подавати воду під відповідним 

тиском та відключати при аваріях , встановивши нову 

запірну арматуру, в 10-ти будинках міста – 

Котляревського 4, Руднєва 16, 21, 22, Черемшини 6, 

Грушевського 14, 6, 8, Франка 10, Франка 2. 

11 

 

 

Закупівля люків для 

м.Надвірна  

30 Міська рада 60 пластмасових люка замінено на водопровідних та 

каналізаційних колодцях в мікрорайоні Руднєва, 

Ломоносова, вул.Черемшини, Мазепи, прибудинкових 

територіях по вул.Котляревського,Грушевського. 

 

12 

Влаштування водопостачання 

на вулицях Молодіжна, 

Польова, Височана, 

Мельничука в м.Надвірна 

325 м 

 

34,434 

Міська рада Якісне водопостачання масиву житлової забудови  на 

вулицях Молодіжна, Польова, Височана, Мельничука в 

м.Надвірна 

13 

Придбання запірної арматури 

на очисні споруди м.Надвірна 6 шт 

50,526 Міська рада можливість стабільно працювати очисним спорудам 

міста. 

14 

Капремонт каналізаційного 

колектора на вул. Руднєва 
65 м 

 

30,349 

Міська рада Якісне відведення стоків 

15 

Капремонт каналізаційного 

колектора на вул. Комунальна 
310 м 

48,843 Міська рада Якісне відведення стоків, розширення зони 

централізованого каналізування. 

17 

Всього 
 

511,722   



Виконані роботи по КП «Надвірнаводоканал» 2014 рік. 

За період 2014 року КП «Надвірнаводоканал» за кошти міського бюджету було виконано робіт на суму  372 998 

грн., - замінено та прокладено 1420 м водопроводів, замінено 5 водопровідних підводів до будинків міста, придбано 2 

глибинних насосних агрегатів ЕЦВ на водозабір, встановлено резервне живлення очисних споруд та ін.,  а саме:  

№ 

п/п 
Проведені заходи 

Діаметр мм 

/ Кількість 

Освоєно 

коштів, 

тис. грн. 

 

Джерело 

фінансування 

 

 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

1 Придбання глибинних 

насосних агрегатів ЕЦВ на 

водозабір м.Надвірна (2 шт) 

 

2 шт 

28,49 Міська рада Заміна технічно зношеного обладнання та резерв 

насосного обладнання 

2 Капітальний ремонт 

водопроводу по вул. Рамішвілі 

в м.Надвірна 

 

380м 

34,882 Міська рада зменшення втрат води в мережі та якісно подавати воду 

по даній вулиці. 

3 Капремонт водопроводу від 

свердловин № 12,№27 на 

водозаборі І-го підйому в 

м.Надвірна. 

 

147м 

27,985 Міська рада Можливість переключення та підпитки окремих ліній 

водоводів при аварійних зупинках свердловин 

водозабору, зменшення споживання електроенергії 

4 Капремонт покрівель ТП-433, 

ТП-497  на водозаборі   І-го  

підйому м.Надвірна 

 

2 шт 

16,177 Міська рада  

5 Капремонт водопроводу по 

вул.Петрушевича в м.Надвірна 

 

  

110 м 

16,449 Міська рада зменшення втрат води в мережі та якісно подавати воду 

по даній вулиці. 

6 Ремонт системи 

водопостачання та 

водовідведення ДНЗ Берізка 

 12,016 Міська рада  

7 Капремонт водопровідних 

вводів до житлових будинків 

комунального сектору 

м.Надвірна (Мазепи 37, 

Франка 10, Франка 12,Франка 

2, Котляревського 4, 

Котляревського 5, Руднєва 22, 

Руднєва 21, Руднєва 16, 

Черемшини 10, Черемшини 8, 

  

 

 

 

 

 

 

 

34,527 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська рада 

 

 

 

 

 

 

можливість стабільно подавати воду під відповідним 

тиском та відключати при аваріях , встановивши нову 



Черемшини 6, Грушевського 

14,    Грушевського 9, 

Грушевського 11,  

Грушевського 8,  

Грушевського 6, Коперника 1, 

Майдан шевченка 18) в 

м.Надвірна 

запірну арматуру, в 5-ти будинках міста –  Черемшини 

8, Коперника 1, Майдан шевченка 18, Франка 12, 

Мазепи 37 

8 Влаштування водопостачання 

вулиць 

Молодіжна,Польова,Височана, 

Мельничука в м.Надвірна 

Івано-Франківської області 

 

 

785 м 

 

 

80,346 

 

Міська рада Якісне водопостачання масиву житлової забудови  на 

вулицях Молодіжна, Польова, Височана, Мельничука в 

м.Надвірна 

9 Капремонт внутрішньої 

системи водопостачання 

буд.Грушевського 4 в 

м.Надвірна 

 

130 м 

12,135 Міська рада Зменшення втрат води 

 

 

10 

Розробка технологічної схеми 

раціональної експлуатації 

водозабірної ділянки 

Надвірнянського родовища 

прісних підземних вод 

м.Надвірна Івано-

Франківської області 

  

27,5 

Міська рада  

 

 

11 

Розробка проекту зон 

санітарної охорони  

водозабірної ділянки 

Надвірнянського родовища 

прісних підземних вод 

м.Надвірна  Івано-

Франківської області 

  

27,5 

Міська рада  

 Всього  318   

 Екологічний фонд     

1 Реконструкція очисних споруд 

КП «Надвірнаводоканал» м. 

Надвірна (електропостачання 

– встановлення резервного 

живлення) 

 

 

54,998  Переведення очисних споруд в 2 категорію 

електропостачання, (можливість скорочення часу 

відключення) 



 

В 2014 році за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 720 тис.грн та екологічні 

кошти міського бюджету 280 тис.грн профінансовано та виконано будівельні роботи по проекту «Берегоукріплення 

водозабору І-го підйому на р.Бистриця, розробленого в 2009 році. 

Втілення вищевказаного проекту дає можливість покращити якість питної води , а також надійно захистити 

територію І-го підйому від майбутніх підтоплень і виключити попадання брудної неякісної води під час повеней у 

свердловини № 9,16,21,22,23 водозабору   

 

 

 Разом  372,998   


