
№ з/п Найменування заходів Загальна 
сума, 

тис. грн. 

  1. ВОДОПОСТАЧАННЯ   

1.1 За рахунок виробничих інвестицій з прибутку: 3760,7 

1.1.1 Розвиток міської інфраструктури – Погашення тіла 
субкредиту 

  

      

1.2 За рахунок амортизаційних відрахувань: 8040,2 

1.2.1 Реконструкція водопровідної мережі від ЦТП до 
ж/будинку №22 по вул. 30 років Перемоги в м. 

Черкаси 

  

1.2.2 Реконструкція водопровідної мережі по вул. Героїв 
Сталінграда у м. Черкаси 

  

1.2.3 Реконструкція внутрішньоквартальної водопровідної 
мережі по бульв. Шевченка за Будинком зв’язку в м. 

Черкаси 

  

1.2.4 Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін та 
заміна покрівлі) будівель прохідної, гасіїв гідроударів 

№1, №2, №3 на території ДВС КП 
"Черкасиводоканал" в с.Сокирно Черкаського району, 

Черкаської області 

  

1.2.5 Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) 
будівель насосної станції ІІ-го підйому в с. Сокирно, 

Черкаського району, Черкаської області 

  

1.2.6 Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) 
будівель насосної станції ІІІ-го підйому в с. 

Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області 

  

1.2.7 Реконструкція локального водозабору "Геронимівка"-
проектно-кошторисна документація 

  

1.2.8 Технічне переоснащення водопровідної мережі у м. 
Черкаси 

  

1.2.9 Реконструкція реагентного господарства 
Дніпровської водоочисної станції комунального 
підприємства «Черкасиводоканал» м. Черкаси 

  

1.2.10 Технічне переоснащення автоматизованої системи 
управління технологічними процесами (АСУТП) з 

  



використанням SCADA  

1.2.11 Реконструкція котельні КП "Черкасиводоканал" з 
встановленням двох твердопаливних котлів 

  

1.2.12 Придбання допоміжного обладнання   

      

  2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ   

2.1 За рахунок виробничих інвестицій з прибутку:   

2.1.1. Розвиток міської інфраструктури – Погашення тіла 
кредиту 

2537,2 

      

2.2 За рахунок амортизаційних відрахувань: 5041,1 

2.2.1 Модернізація каналізаційних насосних станцій КП 
“Черкасиводоканал” 

  

2.2.2 Технічне переоснащення автоматизованої системи 
управління технологічними процесами (АСУТП) з 

використанням SCADA 

  

2.2.3 Реконструкція кабельних ліній КЛ-10 від ПС 
"Черкаська" до ТП-189 КП "Черкасиводоканал" 

  

2.2.4 Реконструкція вантажопідіймального механізму на 
ГКНС-1 розташованої по пр.Хіміків,51 в м.Черкаси-

проектно-кошторисна документація 

  

      

Зауваження та пропозиції до проекту Інвестиційної програми підприємства 

на 2015 рік пропонуємо надавати протягом 30 календарних днів з дати 

розміщення до КП “Черкасиводоканал” за адресою: м. Черкаси, вул. 

Ватутіна, 12 з 800 до 1700 каб. 306, за телефоном 37-71-45 , на електронну 

адресу water2@uch.net , box@nerc.gov.ua 

 

mailto:water2@uch.net

