
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

08 лютого 2018 року № 39 

Про затвердження планів заходів 
КП «Корюківкаводоканал» щодо 
забезпечення належної роботи об'єктів 
водопостачання та водовідведення 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 
ради від 07.02.2018 № 32, відповідно до ст.ст. 30, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради виріши в: 

1. Затвердити План заходів комунального підприємства 
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради по підготовці об'єктів 
водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 
2018 -2019 років (додається). 

2. Затвердити План заходів комунального підприємства 
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради по зменшенню втрат води в 
системі водопостачання на 2018 рік (додається). 

Р.Р. Ахмедов 



і 

ПЛАН 
заходів по підготовці обсктів водопостачання і водовідведення КІ1 

до роботи в зимовий період 2018-2019р.р.. 

рішення1 

№ ^ 

"Корюківкаводоканал 

чРДЖЕНО 
ківської 
кої ради 

/ (у 

№ Перелік робіт Сума витрат на 
матеріали.грн. 

Строки виконання 

1 2 4 4 
Водопостачання 

1 Капітальний ремонт вуличного водогону 
по вул..Шевченка 

1 056 514 Квітень-жовтень 

2 Поточний ремонт павільйона свердловини. 
№3720(1) водозабору по вул..Франко 

Відповідно до 
кошторису 

Квітень-жовтень 

Капітальний ремонт даху складського 
приміщення (Б-1) 

210 770 Червень-серпень 

4 Будівництво артезіанської свердловини на 
водозаборі по вул..Франка 

Відповідно до 
кошторису 

Червень-вересень 

Водовідведення 
1 Реконструкція каналізаційного колектора 

по вул..Бульварній 
Відповідно до 

кошторису 
Ч ервен ь-вересен ь 

Інші 
1 Поточний ремонт даху адмінбудівлі 

КП «Корюківкаводоканал» 
Відповідно до 

кошторису 
Червень-вересень 

Начальник КП «Корюківкаводоканал» С.В.Галущенко 



рішенням ви 

ПЛАН 

' су 

заходів по зменшенню необлікованих втраї води в системі водопостачання м.Корюківка в 2018р. 

№ Назва заходу Термін виконання 
1 Вчасно виявляти та усувати аварії на водопровідних мережах міста постійно 
2 Заміна запірної арматури Д50 в колодязі КВ-77 (вул.Зарічна) червень 

Заміна засувки Д50 в колодязі КВ 42 по вул..Українська (Горького) липень 
4 Демотаж водорозбірної колонки по пров.. Зарічному липень 
5 Демотаж водорозбірної колонки по вул..Земська. 14 (Щорса) травень 
6 Демотаж водорозбірної колонки по вул..Шевченка (РЦСУ, ДСО) травень 
7 Демотаж водорозбірної колонки по вул..Шевченка,26 травень 

Начальник КП «Корюківкаводоканал» С.В.Галущенко 


