
Пояснювальна записку щодо виконання інвестиційної програми МКП 
«Миколаївводоканал» за 2017 рік та використання коштів, передбачених для її 

виконання. 

 

 Інвестиційна програма МКП «Миколаївводоканал» на 2017 рік затверджена 

Генеральним директором підприємства 27 грудня 2016 року, погоджена Виконавчим 
комітетом Миколаївської міської ради 27 січня 2017 року, та схвалена Постановою 

НКРЕКП 28 грудня 2017 року.  

 Інвестиційна програма МКП “Миколаївводоканал” на 2017 рік включала 8 заходів 

із водопостачання та 8 заходів із водовідведення.  

 Заходи із водопостачання включають: 
 1.1.1 Реконструкція водогону Д=600 по вул. Флотській (1-й етап - проектні роботи) 

на суму 154,25 тис. Грн. Було проведено тендер, відповідно до якого переможцем став 
ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" 

з яким 28.08.2017 року був укладений договір на суму 104,0 тис. Грн.  На теперішній  час 

продовжується проектування, грошові кошти проектанту не сплачувались. 

 1.1.2 Реконструкція 2-х переходів водоводу через залізницю в районі ВІОС у м. Миколаєві 

на суму 3844,64 тис. По цьому заходу були проведені розрахунки з проектантом на суму 

83,33 тис. Грн. В вересні 2017 року було проведено тендер, який не відбувся по причині 

недостатньої кількості учасників. 

 1.2.1 Встановлення водомірів на вводах багатоквартирних будинків на суму 2700,21 тис. 

Грн. По цьому заходу переможцем торгів став ТОВ “Іпрем”. Цей захід було профінансовано 

на 237,35 тис. Грн. Придбано 43 лічильника. Захід не був профінансований у повному обсязі 

у зв'язку із прийняттям Закону України “Про комерційний облік у сфері теплопостачання та 

водопостачання” 

 1.2.4.1 Технічне переоснащення та підвищення ефективності насосних станцій на суму 

355,32 тис. Грн.  Тендер на визначення проектанта був скасований у зв'язку із необхідністю 

внесення змін у технічне завдання. Грошові кошти по заходу не витрачались. 

 1.2.4.2 Нове будівництво мережі водопроводу Д=225мм в мкр. Матвіївка із врізкою в 

міський водопровод Д=500 мм по пр. Героїв Сталінграду на суму 415,69 тис. Грн. Тенхнічне 

завдання на проектування протягом 2017 року погоджувалось із міською владою. Грошові 

кошти по заходу не витрачались. 

 1.2.4.3 Модернізація системи знезараження питної води. НСВ ІІІ підйому. м. Миколаїв, 

вул. Миколаївська, 14 на суму 2352,94 тис. Грн. В проекті на виконання робіт було виявлено 

технічну помилку, яка суттєво впливає на технологію знезараження. Протягом 2017 року 

велись роботи щодо внесення змін у проектну документацію. Грошові кошти по цьому заходу 

не витрачались. 

 1.2.8.1 Виконання робіт що до зовнішнього блискавкозахисту на очисних спорудах 

водопроводу  на суму 116,91 тис. Грн. В 2017 року був проведений тендер, був визначений 

переможець - ТОВ НТП "Промбезпека", з яким був укладений договір на суму 92,5 тис. Грн. 

Протягом 2017 року проектант розробляв проектну документацію. По цьому заходу грошові 

не витрачались. 

 1.2.8.2 Реконструкція кабельної мережі - 6кВт,з ПС "Жовтнева" до РП-104 та РП-104-ТП2 

на суму 52,32 тис. грн. В 2017 року був проведений тендер, був визначений переможець - 

ТОВ "Схід-Захід Енерго", з яким був укладений договір на суму 46,45 тис. Грн. Проект був 

розроблений, між замовником і проектантом підписані акти виконаних робіт. Із проектантом 

був проведений повний розрахунок за виконану роботу 

 Заходи із водовідведення: 

 2.2.1.1   Технічне переоснащення насосних станцій очисних споруд каналізації на суму 

92,19 тис. Грн. Тендер на визначення проектанта був скасований у зв'язку із необхідністю 

внесення змін у технічне завдання. Грошові кошти по заходу не витрачались. 



 2.2.1.2 Реконструкція НСК з встановленням вузлів обліку на суму 730,70 тис. Грн. Тендер 

на визначення проектанта був скасований у зв'язку із необхідністю внесення змін у технічне 

завдання. Грошові кошти по заходу не витрачались. 

 2.2.1.3. Реконструкція існуючої КНС №1 з перекладкою двох ниток напірного колектора 

від реконструйованої КНС в мкр. Матвіївка до існуючого самопливного колектору по 

пр.Героїв Сталінграду на 482,45 тис. Грн. Тендер на визначення проектанта був скасований у 

зв'язку із необхідністю внесення змін у технічне завдання. Грошові кошти по заходу не 

витрачались. 

 2.2.1.4 Реконструкція траси напірного колектора Д=1400мм в районі кладовища 

Корабельного району (пр. Богоявленський-вул. Менделєєва) на суму 68,25 тис. Грн. Тендер на 

визначення проектанта не відбувся, вносяться зміни у технічне завдання. Грошові кошти по 

заходу не витрачались. 

 2.2.5.1 Реконструкція самопливного колектору по вул. Адмірала Макарова від вул. 

Обсерваторна до вул. Московська на суму 1583,10 тис. Грн. В 2017 році на підставі 

міжнародного тендера був визначений переможець — ТОВ “КСМ”. Цей захід окрім 

фінансування за рахунок амортизаційних відрахувань фінансується за рахунок кредитних 

коштів ЄІБ.  Авансовий платіж на виконання контракту не був своєчасно проведений 

Міністерством фінансів України в 2017 році, це унеможливило фінансування проекту з боку 

МКП «Миколаївводоканал» в рамках інвестиційної програми. Грошові кошти по заходу не 

витрачались. 

 2.2.5.2 Реконструкція самопливного колектору по вул. Адмірала Макарова-Московська до 

пр. Леніна і по пр. Леніна до вул. Мала Морська на суму 1321,92 тис. Грн. В 2017 році на 

підставі міжнародного тендера був визначений переможець — ТОВ “КСМ”. Цей захід окрім 

фінансування за рахунок амортизаційних відрахувань фінансується за рахунок кредитних 

коштів ЄІБ.  Авансовий платіж на виконання контракту не був своєчасно проведений 

Міністерством фінансів України в 2017 році, це унеможливило фінансування проекту з боку 

МКП «Миколаївводоканал» в рамках інвестиційної програми. Грошові кошти по заходу не 

витрачались. 

 2.2.5.3  Реконструкція каналізаційного колектору самопливної каналізації  по вул. 

Скороходова від камери гасіння на стоянці "ЕВІС" до вул. Сидорчука 4054,89 тис. Грн. В 

2017 році на підставі міжнародного тендера був визначений переможець — ТОВ “КСМ”. Цей 

захід окрім фінансування за рахунок амортизаційних відрахувань фінансується за рахунок 

кредитних коштів ЄІБ.  Авансовий платіж на виконання контракту не був своєчасно 

проведений Міністерством фінансів України в 2017 році, це унеможливило фінансування 

проекту з боку МКП «Миколаївводоканал» в рамках інвестиційної програми. Грошові кошти 

по заходу не витрачались. 

2.2.5.4 Реконструкція каналізаційних колекторів на суму 257,92 тис. Грн. Захід передбачав 

розробку проектної документації по двом об'єктам: каналізаційний колектор від НСК 2 на 

суму 63,0 тис. Грн., та каналізаційний колектор від НСК 11а на суму 194,92 тис. Грн. По НСК 

11а — був проведений тендер, проектант розробляє проект, було профінансовано проектанта 

на 70,0 тис. Грн. На теперішній час акт виконаних робіт не підписано. НСК 2 — торги не 

відбулись, уточнюється технічне завдання для оголошення нового тендеру. 

 Протягом 2017 року МКП “Миколаївводоканал” перерахувало на спеціальний рахунок для 

виконання інвестиційної програми  723,00 тис. Грн. 

 

 

 

 

Генеральний директор МКП “Миколаївводоканал”                                  Б. Л. Дуденко 

 

 
 


