УКРАЇНА
КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРИЖОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
№ 7-19/17
13. 07. 2017 року
смт Крижопіль

19 сесія
7скликання

Про Програму «Реконструкція установки КУ-200 №3
очисних споруд ДП«Крижопільводоканал»»
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою реалізації заходів з реконструкції установки КУ-200 №3
очисних споруд ДП «Крижопільводоканал», розташованої в смт Крижопіль на
вул.Олександра Савченка, для здійснення очистки стічних вод, враховуючи
висновок постійної комісії селищної ради з питань правопорядку і благоустрою,
земельних відносин та охорони навколишнього середовища, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити місцеву Програму «Реконструкція установки КУ-200 №3
очисних споруд ДП «Крижопільводоканал»» (далі Програма).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань правопорядку і благоустрою, земельних відносин
та охорони навколишнього середовища (Юхніч С.В.).

Селищний голова

О.М. Третьяков

Затверджено
рішенням 19 сесії селищної ради
7 скликання від 2017 року
Програма
«Реконструкція установки КУ – 200 №3 очисних споруд ДП
«Крижопільводоканал»»
1. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма
Крижопіль
–
селище
міського
типу
(з
1938
року), районний центр Вінницької області, розташований за 135 км. від м.
Вінниця, посередині залізничного сполучення між Києвом та Одесою.
Сьогодні
територія
селища
складає
671,49
га.
Кількість
населення Крижополя на 01.01.2017 р. складала 8830 жителів.
Серед
промислових
підприємств,
розташованих
в
смт.
Крижопіль, найбільш значні :
• ДП
«Крижопільський
лісгосп» (виробництво деревини, утримання лісового господарства);
• ТОВ «Крижопільський елеватор» (зберігання та виробництво зерна
й хлібопродуктів);
• Крижопільська
філія
ТОВ
«Інтерфуд» (виробництво твердого сиру та молочних продуктів);
• МП «Кряж», ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», СТОВ «Кряж і
К» (потужні інвестори сільськогосподарського та промислового виробницт
ва);
• Філія
підприємства
«АВІС» (виробництво олії та інших харчових продуктів).
Комунальне обслуговування
територіальної
громади
селища
здійснюють, КП «Крижопільблагоустрій», Крижопільський «Райавтодор», ДП
«Крижопільводоканал», МКСП «Шляхбуд».
Житлові масиви багатоквартирних забудов по вулицях О. Савченка,
Південна та Чорновола (південна частина смт Крижопіль) не під’єднані до
центральної каналізаційної мережі селища. Для усунення цієї проблеми
Крижопільською селищною радою було виготовлено проектно кошторисну
документацію по реконструкції каналізаційної насосної системи з напірним та
самоплинним каналізаційним колектором по вул. О. Савченка (колишня вул.
Радянська) в смт Крижопіль, що дало б змогу під’єднати південну частину смт
Крижопіль до центральної каналізаційної мережі селища та підвести стічні води
до установок КУ – 200 ДП «Крижопільводоканал» КП «Вінницяводоканал» для
повної біологічної очистки стічних вод. Загальна собівартість проекту становить
6102721 грн. селищна рада не в змозі самостійно реалізувати такий вартісний
проект і бюджету конкурсу для його реалізації не вистачить. Тому селищною
радою та ДП «Крижопільводоканал» КП «Вінницяводоканал» було подано на
конкурс проект по «Реконструкція установки КУ – 200 №3 очисних споруд ДП
«Крижопільводоканал»», який є не від’ємною частиною проекту по
реконструкції каналізаційної насосної системи з напірним та самоплинним

каналізаційним колектором по вул. О. Савченка, так як при його реалізації, щоб
очищати стічні води з півдня селища потрібно 3 установки КУ – 200 очисних
споруд ДП «Крижопільводоканал». На сьогоднішній день в ДП
«Крижопільводоканал» функціонує 2 устаноки КУ – 200, а 3- знаходиться в
незавершеному стані, для її реконструкції потребується 299177 грн.
2. Основне завдання Програми
Участь обласного, районного та селищного бюджету у співфінансуванні
проекту «Реконструкція установки КУ – 200 №3 очисних споруд ДП
«Крижопільводоканал»», як переможцю чотирнадцятого обласного конкурсу
проектів розвитку територіальних громад, що дасть змогу додатково очищати від
400 до 600 м³ стічних вод на добу, що в свою чергу покращить екологічну
ситуацію в селищі, підвищить рівень життя громадян та зміцнить співпрацю
громади з місцевими органами влади.
3. Основна мета та заходи Програми
Метою програми є реконструкція установки КУ – 200 №3 ДП
«Крижопільводоканал» призначеної для повної біологічної очистки стічних вод,
що дасть змогу ДП «Крижопільводоканал» додатково очищати від 400 до 600 м³
стічних вод на добу.
4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься у 2017 році за рахунок коштів
селищного бюджету – 138295 грн. (46 %) та в частині міжбюджетних трансфертів
– з районного бюджету – 59835 грн. (20 %) та грантових коштів обласного
бюджету – 101047 грн. (34 %).
5. Очікувані результати Програми
- можливість додатково очищати від 400 до 600 м³ стічних вод на добу;
- покращення екологічної ситуації в селищі;
- покращення благоустрою населеного пункту;
- підвищення рівня життя громадян;
- зміцнення співпраці громади з місцевими органами влади.

Секретар селищної ради

Л.В.Пасічник

