
 Опис заходів Річного  інвестиційного плану на 2021 рік  

Комунальним підприємством «Облводоканал» Запорізької обласної ради 

розроблено Річний  інвестиційний план на 2021 рік , що базується на 

комплексі заходів з реконструкції та технічного переоснащення об’єктів 

системи водопостачання та водовідведення в Запорізькій області. 

 

Загальна сума коштів, необхідна для реалізації інвестиційного плану  на 

2021 рік, складає 8 397,356 млн. грн.  

В розділі Водопостачання планується виконати наступні заходи на 

загальну суму 7 552,048 тис. грн. : 

Розробка проектно-кошторисної документації. Переоснащення 

трансформаторної підстанції насосної станції І підйому ЕЦВ ЗГВ, заміна 

масляних вимикачів та релейного захисту. Вартість становить 168,04 тис. 

грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації. Переоснащення 

комплектних трансформаторних підстанцій Куйбишевського ЕЦВВ. 

Водопостачання. Заміна чотирьох КТП. Вартість становить 226,08 тис. грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації. Переоснащення 

комплектних трансформаторних підстанцій Розівського ЕЦВ. Заміна трьох 

КТП. Вартість становить 195,24 тис. грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації. Переоснащення 

комплектних трансформаторних підстанцій Таврійського ЕЦВВ. Заміна 

дванадцяти КТП. Вартість становить 567,16 тис. грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації. Водовід до м. Бердянськ  

ЕЦВ ЗГВ КП "Облводоканал" ЗОР. Капітальний ремонт трубопроводу від ПК 

652 до ПК 667 в районі акведуку через р. Лозоватка  Приазовського району 

Запорізької області. Вартість становить 280,15 тис. грн. 

Розробка  проектно-кошторисної документації.  Реконструкція блоків 

контактних освітлювачів та мікрофільтрів очисних споруд водопостачання. 

Західний груповій водопровід, водопровідні споруди насосної станції ІІ 

підйому, Запорізька область, Якимівський район, 8-й км автошляху 

Якимівка-Таврійське-Чорноземне. Вартість становить 1 209,10 тис. грн.  

Розробка  проектно-кошторисної документації. Реконструкція системи 

коагуляції очисних споруд водопостачання. Західний груповій водопровід, 

водопровідні споруди насосної станції ІІ підйому, Запорізька область, 

Якимівський район, 8-й км автошляху Якимівка-Таврійське-Чорноземне. 

Вартість становить 887,20 тис. грн. 

Придбання кабелю водопогружного для насосів чотирьох артезіанських 

свердловин Куйбишевського ЕЦВВ. Вартість становить 40,56 тис. грн. 



Придбання кабелю водопогружного для насосів двох артезіанських 

свердловин Розівського ЕЦВ. Вартість становить 32,00 тис. грн. 

Придбання кабелю водопогружного для насосів десяти артезіанських 

свердловин Таврійського ЕЦВВ. Вартість становить 211,50 тис. грн. 

Придбання склопластикової труби діаметром 100 мм для  

водопідйомних колон однієї артезіанської свердловини КЕЦВВ. Вартість 

становить 130,0 тис. грн. 

Придбання склопластикової труби діаметром 100 мм для  

водопідйомних колон  двох артезіанських свердловин РЕЦВ. Вартість 

становить 238,33 тис. грн. 

Придбання склопластикової труби діаметром 100 мм для  

водопідйомних колон  десяти артезіанських свердловин ТЕЦВВ. Вартість 

становить 622,5 тис. грн. 

Придбання програмного забезпечення  Автоматизованої системи обліку 

споживання електричної енергії об’єктів КП «Облводоканал» ЗОР. Вартість 

становить 170 тис. грн. 

Розробка пакету документів та  супровід отримання Спеціального 

дозволу на користування надрами, Василівський ЕЦВВ. Вартість становить 

158,33 тис. грн. 

Розробка пакету документів та супровід отримання Спеціального 

дозволу на користування надрами, Степногірський ЕЦВВ. Вартість становить 

133,33 тис. грн. 

 Геолого-економічна оцінка та затвердження експлуатаційних запасів 

підземних вод в ДКЗ України, для ділянки надр ТЕЦВВ, що розташована  в 

м. Дніпрорудне, Запорізької області. 1 етап. Вартість 1 етапу становить 

941,67 тис. грн. 

 Геолого-економічна оцінка та затвердження експлуатаційних запасів 

підземних вод в ДКЗ України, для ділянки надр ВБЕЦВ, що розташована  в 

смт. Велика Білозерка, Великобілозерського р-ну, Запорізької області. 1 етап. 

Вартість 1 етапу становить 441,67 тис. грн. 

 Геолого-економічна оцінка та затвердження експлуатаційних запасів 

підземних вод в ДКЗ України, по водозабору ділянок питних підземних вод 

"Широке та "Південне" Більмацького району Запорізької області. КЕЦВВ. 

1 етап. Вартість 1 етапу становить 370,83 тис. грн. 

  Геолого-економічна переоцінка та затвердження експлуатаційних 

запасів підземних вод в ДКЗ України, по водозабору питних підземних вод 

ділянки  Урицького водозабору (свердловини №1,№2,№3,№4,№5) смт. 

Розівка, Розівського району ,Запорізької обл. РЕЦВ. 1 етап. Вартість 1 етапу 

становить 508,33 тис. грн. 



 В розділі Водовідведення планується виконати наступні заходи на 

загальну суму 845,31 тис. грн.: 

Розробка проектно-кошторисної документації. Переоснащення 

комплектних трансформаторних підстанцій очисних споруд  

Куйбишевського ЕЦВВ. Заміна  двох підстанцій.  Вартість становить  

115,87 тис. грн. 

Технічне переоснащення насосних агрегатів каналізаційної насосної 

станції №46  смт. Новомиколаївка Вільнянського району Запорізької обл. 

Заміна двох каналізаційних насосів та шафи керування. Вільнянський  ЕЦВВ.  

Вартість заходу становить  293,32 тис. грн. 

 Технічне переоснащення дренажного насосного агрегату 

каналізаційних очисних   споруд (КОС)  смт. Новомиколаївка Вільнянського 

району Запорізької обл. Заміна одного насосу для відкачування мулу. 

Вільнянський  ЕЦВВ. Вартість заходу становить  18,50 тис. грн. 

 Розробка проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт 

напірного каналізаційного колектору  від КНС №46 до ОС у 

смт Новомиколаївка. Вільнянський  ЕЦВВ. Вартість заходу становить 417,62 

тис. грн.  

 

Реалізація даної програми дозволить: 

 завершити переоснащення артезіанських свердловин виконати 

заміну водопогружних кабелів та водопідйомних колон, у 

попередні роки було виконано заміну насосних агрегатів, 

встановленні шафи керування з плавним пуском та частотним 

керуванням, змонтовані засоби диспетчеризації; 

 виконати  вимоги ДКЗ України з оцінки та затвердження запасів 

питної води та отримати спеціальні дозволи на користування 

надрами; 

 розробити проектно-кошторисну  документацію по об’єктах та 

виконати роботи у наступні роки  з переоснащення 

трансформаторних підстанцій та  реконструкції очисних споруд 

водопостачання; 

 запроектувати реконструкцію очисних споруд водопостачання ЕЦВ 

ЗГВ з метою збільшення підготовки пітної води; 

 запроектувати капітальний ремонт каналізаційних мереж з 

використанням пластикових трубопроводів; 

 виконати технічне переоснащення каналізаційної насосної станції 

та очисних споруд  з встановленням нових насосів. 


