
План заходів
інвестиційної програми на 2018 рік за рахунок прибутку у тарифі 

КП «Водоканал м. Ужгорода»
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Таблиця 2

Найменування об’єктів і 
споруд

Існуюче насосне 
обладнання

тип
обладнання

потужність
електродвигуна,

кВт.

тис. кВт*год/рік

Аналогічне сучасне імпортне 
насосне обладнання ___

тип обладнання

потужність 
електродвигу

на кВт.

тис.
кВт*год/рік

Вартість 
заходу, 

тис. грн. 
(без ПДВ)
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8 10 11
Всього по підприємству: 7630,0 401,4 834,2 109,8

Розділ 1 Централізоване водопостачання 4925,0

Інші заходи 2066,0
1 Придбання будівельної техніки (екскаватор .ІСВ) 2066,0 Наявна будівельна техніка морально 

та фізично зношена, придбання 
нового екскаватора дасть змогу 
оперативно усувати аварії та 
виконувати роботи по заміні мереж

Січень - 
червень

Мережі водопроводу 2859,0
Проектування та заміна амортизованих вуличних водопровідних мереж по місту 
підрядним та господарським способом__________________________

2859,0 захід спрямовано на зменшення втрат Квітень - 
води з мережі грудень

Розділ II. Централізоване водовідведення 2705,0 401,4 834,2 38,9

Каналізаційні насосні станції 2705,0 401,4 834,2 38,9
Модернізація насосного
обладнання КНС-3 з СД 450/22,5 75x2 БЕЇ .110.200.
шафою управління з -  2шт. 602,2 220.4.52 -
частотним регулюванням 2 шт.

25x2
200,8

1146,3 401,4 834,2 16,5 Січень - 
квітень



1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Модернізація системи управління насосним обладнанням КНС-4 -  придбання 

комплектної шафи управління насосними агрегатами з двигунами 1+2х90кВт з 
перетворювачами частоти

850,8
Липень-
грудень

3
Модернізація насосного 
обладнання КНС-9 РА 10.82Е 

-  2 шт.
11x2

SE1.110.200. 
100.4.52 
2 шт.

11x2 606,5
У 2017 році був придбаний один насос 
марки БЕЇ.110.200.100.4.52, з шафою 
управління трьома насосами у 2018 
році планується придбати ще два 
таких же.

Серпень-
вересень

4 Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію КНС-5 101,4 Жовтень - 
грудень

Директор Карташов С.О.


