
 

Проект рішення міської ради 

 

 

Від 01.03. 2017 р.                                                                                         № 585 

м. Бурштин 

 

 

Про внесення змін до інвестиційної програми  

КП «Житловик» з холодного водопостачання та  

водовідведення на 2017 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 27 грудня 2016 року № 44/21-16  

«Про встановлення тарифів на послуги з централізованого  

холодного водопостачання та водовідведення» 

 

Розглянувши звернення директора КП «Житловик» В. І. Марчука (вих. лист від 

24.02.2017 р. № 78) щодо внесення змін до інвестиційної програми, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 31 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни в розділ 4 інвестиційної програми КП «Житловик» з холодного 

водопостачання та водовідведення на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27 

грудня 2016 року № 44/21-16 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 

холодного водопостачання та водовідведення», в частині «Заміна частини водопровідної 

мережі» без зміни обсягів фінансування, а саме: 

 в абзаці 6 речення «- замінити 106 м труб діаметром 160 мм, 600 м труб діаметром 

225 мм, 450 м труб діаметром 315 мм на суму 1078343 грн. по вул. Франка, вул. Стуса, ділянка 

Дем’янів ВОС-Бурштин» викласти в такій редакції «- замінити водопровідну мережу 106 м п. 

діаметром 160 мм по вул. І. Франка на суму 57 445 грн., водопровідну мережу 450 м п. 

діаметром 315 мм Бурштин-Коростовичі на суму 597 844 грн., водопровідну мережу 580 м п. 

діаметром 225 мм, ВОС-ДТЕК БуТЕС (Широка-пункт обліку) на суму 423 053 грн.». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови В. Гулика і голову постійної комісії ради з питань будівництва, архітектури та 

ЖКГ Т. Попика. 

 

 

Міський голова                                                                                                Роксолана Джура 

 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                                В. Гулик 

 

Начальник юридичного відділу                                                                       В. Данилюк 

 

 



Обґрунтування 

внесення змін до інвестиційної програми КП «Житловик» з холодного водопостачання та 

водовідведення на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27 грудня 2016 року 

№ 44/21-16 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного 

водопостачання та водовідведення» в частині «Заміна частини водопровідної мережі» 

 

Рішенням міської ради від 27 грудня 2016 року № 44/21-16 «Про встановлення 

тарифів на послуги з централізованого холодного водопостачання та водовідведення» 

затверджено інвестиційну програму КП «Житловик» з холодного водопостачання та 

водовідведення на 2017 рік у сумі 2 854 777 грн., з яких 1 176 252 грн. (за рахунок 

амортизаційних відрахувань 45 611 грн. та виробничих інвестицій з прибутку 1 130 641 грн.) 

передбачені на виконання робіт з холодного водопостачання по двох напрямках: 

- заміна частини водопровідної мережі (1 078 343 грн.); 

- заміна насоса з електродвигуном (97 909 грн.). 

У зв’язку із ситуацією, яка склалася останнім часом на дільниці водопроводу ВОС-

ДТЕК Бурштинська ТЕС (Широка-пункт обліку), а саме, внаслідок цілого ряду поривів, що 

стали причиною витоку великої кількості води та втрат в межах 37,9 %, КП «Житловик» було 

прийнято рішення про необхідність повної заміни зазначеної вітки водопроводу. Через 

відсутність джерел фінансування по вказаних роботах, а це роботи капітального характеру, КП 

«Житловик» змушене виконати ці роботи за рахунок інвестиційної складової тарифу на послуги 

з централізованого холодного водопостачання. 

Тому потрібно внести зміни до інвестиційної програми КП «Житловик» з холодного 

водопостачання та водовідведення на 2017 рік в частині переліку заходів з водопостачання 

(заміна частини водопровідної мережі) без зміни обсягів фінансування інвестиційної програми. 

Пропонується внести наступні зміни до інвестиційної програми: 

№ 

п/

п 

Заходи затвердженої 

інвестиційної програми 

Вартість 

заходів,  

грн.  

(без ПДВ) 

Заходи інвестиційної 

програми з урахуванням 

змін 

Вартість 

заходів, 

 грн.  

(без ПДВ) 

в частині «Заміна частини водопровідної мережі» 

1 

Заміна водопровідної мережі, 

106 м п. діаметром 160 мм, по 

вул. І. Франка 

57 445 

Заміна водопровідної 

мережі, 106 м п. діаметром 

160 мм, по вул. І. Франка 

57 445 

2 

Заміна водопровідної мережі, 

400 м п. діаметром 225 мм , 

Дем’янів-ВОС 

281 364 - - 

3 

Заміна водопровідної мережі, 

200 м п. діаметром 225 мм, по 

вул. В. Стуса 

141 690 - - 

4 

Заміна водопровідної мережі, 

450 м п. діаметром 315 мм, 

Бурштин-Коростовичі 

597 844 

Заміна водопровідної 

мережі, 450 м п. діаметром 

315 мм, Бурштин-

Коростовичі 

597 844 

5 - - 

Заміна водопровідної 

мережі, 580 м п. діаметром 

225 мм, ВОС-ДТЕК БуТЕС 

(Широка-пункт обліку) 

423 053 

Реалізація зазначених заходів передбачає зменшення втрат води в мережах, і 

відповідно, зменшення питомого використання електроенергії, що забезпечить вагомий 

економічний ефект. 


