
 

 

 
НА Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т  
 

РІШЕННЯ 
 

від 28 січня 2021 року       № 3 

 

Про фінансово-економічний 

стан КП "Надвірнаводоканал" 

за 2020 рік 

 

 Розглянувши звіт директора КП "Надвірнаводоканал" Литвинюка В.Д. про 

фінансову-господарську діяльність  КП "Надвірнаводоканал"  за 2020 рік, виконком 

міської ради 

 

в и р і ш и в: 

 

 Інформацію про фінансово-економічний стан КП "Надвірнаводоканал" за 2020 рік 

прийняти до відома (додається). 

 

 

 

Міський голова                                                                                Андрійович З.М. 

 

 





ЗВІТ  

про фінансово-економічний стан КП "Надвірнаводоканал" за 2020 рік 
 

Коротка характеристика підприємства 
 

 Комунальне підприємство «Надвірнаводоканал» створене рішенням 

Надвірнянської міської ради від 11 листопада 2005 року №2007-XXVI(III)-05 на базі 

відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м.Надвірна.  

 Правовий статус – юридична особа. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 

особи: серія АОО №356534, дата проведення державної реєстрації – 19 квітня 2006р. 

номер запису про держреєстрацію – 1 112 102 0000 000492, ідентифікаційний код 

юридичної особи -34231999. Юридична адреса: 78400, м. Надвірна, вул. Комунальна, 3.  

 Підприємство має спеціальний дозвіл на користування надрами №5820 від 29 

липня 2013р.  терміном на 20 років, дозвіл на спеціальне водокористування №Укр-869-А-

Ів-Фр від 30.12.2015р. терміном на 5 років та ліцензії на здійснення будівельною 

діяльності та ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення. 

 Загальна кількість абонентів  - 6715 

    в т.ч. населення – 6390 

 бюджетні установи та організації – 36 

 інші споживачі - 289 

Основні види діяльності :  36.00 Збір, очищення та постачання води 

                                             37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

                                             43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та  

    кондиціонування 

Директор підприємства – Литвинюк Василь Дмитрович 

Предметом статутної діяльності підприємства є: 

(1) - централізоване постачання холодної води (централізоване водопостачання);  

(2) - централізоване водовідведення; 

(3) - виробництво питної води;  

(3) - постачання питної  води (водопостачання) допомогою пунктів розливу питної води 

(в тому числі пересувних); 

(4) - виробництво, реалізація, доставка  фасованої питної води;  

(5) - ремонт, розвиток та вдосконалення системи  питного водопостачання, 

водовідведення, пошук, розвідка, видобуток підземних вод; 

(6) - забезпечення  питною водою  споживачів  (фізичних та юридичних осіб)  України 

відповідно  до укладених договорів. 

(7) - організація та виконання робіт пов'язаних з надійною експлуатацією водозабірних 

споруд (водозабору)  очисних  споруд, каналізаційних мереж, обслуговування системи 

централізованого водопостачання, водовідведення з організацією лабораторного 

контролю та проведенням ремонтних, аварійно-відновлювальних, профілактичних робіт. 

(8) - лабораторні дослідження властивостей води та стоків, їх хімічний аналіз; 

забезпечення систематичного і своєчасного контролю за якістю питної води; 

(9) - оснащення засобами обліку витрачання та регулювання споживання питної води,  

(10)- монтаж (демонтаж) та продаж приладів обліку холодного водопостачання та 

водовідведення; 

(11) - обслуговування  внутрішньо-будинкових систем(мереж) централізованого 

холодного водопостачання та водовідведення; 

(12) - надання автотранспортних послуг; 

(13) - проведення контролю за умовами праці, за шкідливим впливом фізичних факторів, 

за ефективністю роботи   водопровідно-каналізаційних систем, установок, атестація 

робочих місць; 

(14) - розвиток та удосконалення системи технічного контролю та проведення єдиної 

технічної політики у сфері надання послуг питного водопостачання та водовідведення, 

розробка і  впровадження стандартів та технічних умов; 

(15) - оптова торгівля питною водою; 

(16) - експлуатація систем водопостачання та водовідведення, проектування внутрішніх 

та зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд водопостачання та каналізації; розробка 



розрахункових схем з урахуванням перспективного водопостачання та каналізації, 

паспортизація мереж і споруд, передпроектні розробки; 

(17) - проектування, будівництво, ремонт і експлуатація об'єктів промислового та 

соціально-побутового призначення; 

(18) - складання кошторисної документації; 

(19) - виконання спеціалізованих ремонтних та монтажних робіт, а також робіт з 

реконструкції на водопровідно-каналізаційних мережах, внутрішньо-будинкових та 

внутрішньо-дворових трубопроводах. 

(20) - будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення 

несучих та огороджувальних конструкцій, будівель і споруд, будівництво та монтаж 

інженерних і транспортних мереж,  монтаж внутрішніх і зовнішніх інженерних водо-

каналізаційних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;); 

(21) - виробництво, зберігання  та реалізація будівельних матеріалів,  зокрема: фігурних 

бетонних елементів мощення тротуарів, площ, доріг (тротуарна і дорожна бруківка, 

поребрик, бордюри, бетонні елементи для оформлення парків, клумб тощо);  

(22) - торгівельно-посередницька діяльність, в т.ч. оптова, оптово-роздрібна, комісійна 

торгівля будівельними матеріалами, фасованою водою. 

(23) - управління нерухомим  майном; 

(24) - оренда автомобілів; 

(25) - надання  власникам транспортних засобів комплексу послуг з миття автомобіля 

(очищення корпуса, коліс, днища й підкрильників автомобіля від забруднень, вологе і сухе 

прибирання та хімчистка салону й багажника, полірування кузова й миття двигуна, тощо ) 

(26) - здавання в оренду власного нерухомого майна; 

(27) - купівля та продаж власного нерухомого майна; 

(28) - організація тимчасових ( або постійних ) трудових колективів із числа працівників 

Підприємства та інших громадян для виконання робіт на умовах укладених договорів, 

угод в межах території України в т.ч. і за межами території України, залучати фізичних та 

юридичних осіб для виконання окремих робіт відповідно до мети і предмету діяльності 

Підприємства; 

(29) - видача технічних умов при проектуванні об'єктів водо-каналізаційного 

призначення, в тому числі на підключення мереж споживачів до централізованих  мереж 

водопостачання та водовідведення, на відключення мереж споживачів від централізованих 

мереж  водопостачання  та  водовідведення   Підприємства   або  зміну  проекту  

водопостачання  та водовідведення;  

(30) - раціональне використання та експлуатація родовищ підземних вод та річкових вод; 

(31) - здійснення заходів з комплексного використання природних ресурсів і 

ресурсозбереження; 

 

Трудові ресурси та заробітна плата 

Показник Од.виміру 2020р. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників. В 

т.ч. 
осіб 

79 

 

Керівний склад осіб 3 

Інженерно-технічний персонал осіб 15 

Виробничий персонал осіб 61 

Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна 

плата штатним працівникам 
Людино-годин 

149088 

 

Фонд понаднормового часу Людино-годин 477 

Фонд оплати праці, штатних працівників. в т.ч. Тис.грн. 8 332,4 

Керівний склад 

(в т.ч. компенсація за невикористану відпустку та 

матеріальна допомога при звільненні) 

Тис.грн. 

782,9 / 

(48,5) 

Інженерно-технічний персонал Тис.грн. 1626,4 

Виробничий персонал (в т.ч. компенсація за 

невикористану відпустку та матеріальна допомога при 

звільненні) 

Тис.грн. 

5923,1 / 

(133,2) 



Середньомісячна (нарахована) заробітна плата одного 

працівника, грн. 
Грн. 

8789,45 

Керівний склад Грн. 21747 

Інженерно-технічний персонал Грн. 9035 

Виробничий персонал Грн. 8092 

 

 В структурі фонду оплати праці штатних працівників.65,3% (5445,1тис.грн.) 

складає фонд основної заробітної плати (оплата праці згідно встановлених тарифних 

ставок і посадових окладів та доплата за суміщення професій) 

 Фонд додаткової заробітної плати складає 34,2% (2845,6 тис.грн.), в т.ч.: 

239,5 тис.грн. – доплата за шкідливі умови праці 

171,8 тис.грн. – доплата за роботу в нічний та вечірній час 

74,6 тис.грн. – доплата за роботу в понаднормові години, у вихідні та святкові дні 

769,3 тис.грн. – компенсації за невикористану відпустку, оплата відпусток 

36,6 тис.грн. – надбавки та доплати до тарифних ставок за класність водіям  

1316,3 тис.грн. – надбавка за гірські  

13,6 тис.грн. – доплата до мінімального розміру заробітної плати 

223,9 тис.грн. - доплата за складність 

 Сума інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які мають одноразовий 

характер (матеріальні допомоги, в т.ч. одноразові допомоги при звільненні, одноразові 

заохочення) склала 0,5% (45,7 тис.грн.). 

 Окрім того, фонд оплати праці працівників, які працювали за договорами цивільно-

правового характеру (не належать до штатних працівників), за 2020 рік складає 26,5 тис. 

грн.(0,3% фонду оплати праці всіх працівників). 

 

Фінансово-господарська діяльність 
Протягом 2020р. підприємство отримало дохід  від надання послуг (робіт) за 2020 рік в 

сумі – 15892,5 тис.грн. (без ПДВ) 

Доходи підприємство в розрізі видів послуг: 

№ 

з/п 
Вид послуг 

Дохід від 

надання послуг, 

тис.грн. (без 

ПДВ) 

1 Водопостачання 7845 

2 Водовідведення 6009,5 

3 Будівництво водопроводів, капітальний ремонт 

водопроводів та обслуговування внутрішньобудинкових 

мереж. 

1623 

4 Інші доходи  415 

5 Фінансова допомога 0 

 

Витрати (собівартість) наданих послуг за 2020 рік склали: 18506,5 тис.грн. Структура 

витрат підприємства в розрізі витрат 

№ 

з/п 
Вид витрат 

Сума витрат, 

тис.грн. (без 

ПДВ) 

1 Витрати на оплату праці 8400 

2 Відрахування на соціальні заходи 502 

3 Амортизація 1100 

4 Рентні платежі (надра, та спец водокористування) 673 

5 Екологічний податок 19 

6 Податок на землю 45,3 

7 Паливно-мастильні матеріали 800 

8 Матеріальні витрати: 1699 

8.1 ремонтні роботи за ПКД 805 

8.2 виробничі матеріали 894 

9 Електроенергія 3040 



10 Штраф екологія 42 

11 Біологічна очистка стоків 1437 

12 Послуги банків 215 

13 МШП 55 

14 Послуги телефонного зв’язку та Інтернету 105 

15 Повірка обладнання, атестація робочих місць 50,2 

16 Ремонт обладнання, насосів та двигунів 43,8 

17 Інші витрати 280,2 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності КП «Надвірнаводоканал» 

№ 

з/п 

Показники Сума, тис.грн. 

1 Дохід від реалізації послуг 15892,5 

2 Витрати (собівартість) реалізації послуг 18506,5 

 

3 Фінансовий результат від наданих послуг  -2614 

4 Чистий фінансовий результат  -2614 

 

 В результаті фінансової діяльності протягом 2020р. підприємство отримало збиток 

в розмірі 2614,0 тис.грн.  

 

Дебіторська та кредиторська заборгованість. Претензійна робота 
Дебіторська заборгованість перед КП «Надвірнаводоканал» станом на 01.01.2021р. 

становить 1433,0тис.грн. 

№ 

з/п 

Дебіторська заборгованість Заборгованість 

станом на 01.01.21р. 

Тривалість 

заборгованості 

1 Дебіторська заборгованість за надані 

послуги. Всього 

1433  

1.1 В.т.ч: - безнадійна (більше 3 років) - відсутня 

1.2 Теплопостачальні організації - 1 місяць 

1.3 Бюджет  - 1 місяць 

1.4 Інші організації 476 1 місяць 

1.5 Населення 917 2 місяць 

2 Інша поточна заборгованість 40 Поточна 

 - - - 

 Кредиторська заборгованість КП «Надвірнаводоканал» станом на 01.01.2021р. 

становить 3507,0 тис.грн. Основною складовою кредиторської заборгованості 

підприємства склали – заборгованість по очистці стоків  -1211,0 тис.грн., ПДФО — 

750 тис.грн., ЄСВ, військовий — 205,0тис.грн., електроенергія – 300,0 тис.грн, та 

податкові зобов’язання та інші платежі (рентні платежі, екологічний податок, ПДВ та 

інші) – 1041,0тис.грн. 

 За 2020рік підприємством було укладено 3 угоди на реструктуризацію на суму 

11816,97 грн., опломбовано 10 боржників, які відмовилися оплачувати послуги та  

підготовлено та передано до суду 8 справ по абонентах.  

 

Виконані роботи КП «Надвірнаводоканал» за 2019-2020роки 
 

Комунальне підприємство «Надвірнаводоканал» за 2019-2020 роки виконало такі роботи 

 

№ 
з/п 

 

Вид робіт 

 

Коротка характеристика 

Об’єми 
викона- 

них 

робіт 

Сума 
викона- 

них робіт 

тис.грн 

1 Капітальний ремонт будівлі 

фтораторної  на 2-му підйомі 

водозабору м Надвірна. 

Внутрішні та зовнішні 

оздоблювальні роботи, 

влаштування даху. 

Згідно 

дефектно

го акту 

90,00 



 Водопостачання, 

водовідведення, 

електромонтажні роботи.  

2 Капітальний ремонт 

водопроводу(заміна засувок Ду-

150мм -5шт.) по вул Вітовського в 

м.Надвірна 

Заміна старих фізично 

зношених засувок 
5шт.  65,00 

3 Капітальний ремонт водопроводу 

Дитяча лікарня м. Надвірна  

 

. Забезпечення будівлі 

котельні дитячої лікарні 

стабільним тиском води. 

470м/п. 

 
123,00 

4 Капітальний ремонт внутрішньо 

будинкових мереж водопостачання 

будинків: 

вул. Грушевського, 8,9,10; вул. 

Кобринської, 12; вул. Петрушевича, 

5; вул. Франка,3 

 Заміна старих зношених 

стальних водопровідних труб 

на поліетиленові в 

підвальних приміщеннях 

багатоквартирних будинків  

 

. 180,00 

5 Капітальний ремонт водопроводу по 

вул. О. Степанівни ІІ-й; ІІІ-й 

провулки в м. Надвірна 

Забезпечення жителів 

якісною питною водою та 

запобігання вживання 

забрудненої води від 

використання населенням 

вигрібних ям та септиків 

Ду-50мм 

385м/п  
140,0 

6  

Капітальний ремонт пункту 

переключення КЛ-0,4 кВт.на ТП-433 

з придбанням  

обладнання 

 

Для надійної роботи 

низьковольтного обладнання 

свердловин водозабору 1-го 

підйому. 

 
 

34,00 

7 
 Придбання частотних 

перетворювачів Р-37 кВт для 

свердловин №16,23 

 

Застосування сучасного 

управління виробництвом з 

допомогою частотних 

перетворювачів призведе до 

зниження використання 

електроенергії. 

2шт. 216,00 

8 

Придбання глибинних насосів для 

свердловин водозабору І-го підйому 

 

 Впровадження насосного 

обладнання дозволить 

скоротити 

енергоспоживання,  дасть 

можливість  підтримувати 

постійний тиск в мережі, 

скоротити витрати на ремонт 

обладнання, поліпшити 

гідравліку водопровідних 

мереж. 

 

1шт, 

Насос 

180 SX 

124/03 26 

kw 

1 шт, 

Насос 

SXT 668-

08 15 kw 

. 

188,00 

9 

Придбання насосів WILO на 

підкачуючі насосні станції 

багатоповерховог житлового фонду 

 

Подання системою 

водопостачання усім 

споживачам 

багатоповерхових будинків 

розрахункової витрати води 

згідно з існуючими нормами 

водоспоживання, 

підтримання необхідного 
напору води у споживачів, 

налагодження і регулювання 

тиску у водопроводі до 

нормативного значення. 

2шт. 34,00 

10 Реконструкція ГКНС з влаштуванням 

напірного каналізаційного колектора 

та перекачуючої насосної станції на 

Забезпечення безаварійної 

роботи очисних споруд 
 429,0 



очисних      спорудах м.Надвірна 

11 
Капремонт водопроводу по вул.  

Просвітянська- вул. Федяя 

Зменшення аварійності на 

водопроводі 

Ду-50мм. 

200м/п 
50,00 

12 
Капітальний ремонт водопроводу Ду-

50мм з влаштуванням свердловини 

по вул Комарова м.Надвірна 

Для забезпечення  

стабільного в повному  обсязі 

водопостачання жителів 

даного району. 

Ду-50мм 

 

430м/п 

180,00 

13 Капітальний ремонт внутрішніх та 

виробничих приміщень будівлі КП 

«Надвірнашляхбуд» 

Покращення умов праці  299,00 

14 Влаштування водопостачання вулиці 

Молодіжна 

Забезпечення жителів вулиці 

якісною питною водою 

Ду-50мм. 

340м/п 
150,00 

15 
Капітальний ремонт споруди 

підкачуючої насосної станції по вул. 

Шевченка, 5а 

Для забезпечення нормальної 

роботи підкачуючої станції 

та зменшення енергозатрат 

на обслуговування.  

 35 

16 Капітальний ремонт  

лінії електропередач  «Замок - 1» і 

«Замок - 2» на водозаборі 

Можливість безаварійної 

роботи водозаборів 
 26,00 

17 Придбання автозапчастин для 

ремонту і техобслуговування 

автотракторної техніки.(насос 

вакуумний, автоакумулятори) 

Для стабільної роботи 

автотракторної техніки , 

своєчасного обслуговування 

водопровідних та 

каналізаційних мереж. 

 100,00 

18 Придбання засувок Д-

80мм;100мм;150мм вул. 

Винниченко,Руднєва,Вагилевича,Чер

емшини,Довбуша,Шептицького,Кн.О

льги,О.Степанівни,Відродження 

Д-80-5шт 

Д-100-5шт 

Д-150-5шт 

 100,00 

19 Капітальний ремонт з герметизацією 

стін колодязів каналізаційних мереж 

м.Надвірна 

Зменшення попадання 

грунтових та дощових вод в 

систему каналізації 

 760,0 

 Всього:  3199,00 

 

 

Основні проблеми підприємства 
 

Основні проблеми підприємства: 

1. Застарівша автомобільна техніка, недостатня кількість спецтехніки. 

2. Відсутність кваліфікованих спеціалістів робочих професій. 

3. Недостатнє фінансування запланованих заходів  для покращення водопровідно  – 

каналізаційного господарства. 

4. Великий відсоток  мереж водопостачання та водовідведення (більше 60 %) знаходиться 

у аварійному стані, фізично і морально застарілі. 

5. Відсутність РЧВ запасу питної води  на випадок надзвичайних ситуацій. 

6. Очисні споруди та ГКНС є технологічно застарілими та потребують негайної 

реконструкції. 

7. Відсутність резервного джерела електроенергії на водозаборі та очисних спорудах на 

випадок надзвичайних ситуацій. 

8. Відсутність огорожі в зонах санітарного режиму водозабору І підйому та на очисних 

спорудах. 

 

 Ще однією причиною збитковості підприємства є невідповідність тарифів тим 

витратам, які фактично несе підприємство. 



 Дана ситуація зумовлена тим, що з незалежних від підприємства причин постійно 

зростають основні складові тарифів, зростає собівартість послуг, що обумовлено 

підвищенням цін на електроенергію, паливно-мастильні та інші матеріальні ресурси, 

збільшенням розміру прожиткового мінімуму, ставок податкових платежів та вартості 

біологічної очистки стоків.       

 Необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для 

здійснення своєчасних розрахунків за електроенергію, оплати податків та забезпечення 

споживачів якісними послугами з постачання питної води, водовідведення є приведення 

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до економічно 

обґрунтованого рівня для всіх споживачів та здійснювати перерахунок та коригування, 

тарифів на послуги водопостачання та водовідведення декілька разів на рік. 

 

Перспективи розвитку на 2021р. 
 

 Ближча перспектива на 2021р. – розробити і виготовити ПКД на будівництво 

водопровідно – каналізаційних мереж вулиць та мікрорайонів міста Надвірної на яких 

вони відсутні або фізично зношені, а саме вулиць В.Великого, Коперніка, Річна, Мазепи, 

Козацька, Л.Українки, Шевченка, Соборна, Шептицького, Дружби, Заводська, 

Шашкевича, О.Пчілки, масив житлової забудови Комунальна – Мельничука –

Головацького, Грушевського. 

 В подальшій перспективі провести реконструкцію водозаборів І та ІІ підйомів. 

Поступово проводити заміну енерговитратного насосного обладнання на 

енергозберігаюче. 

 Провести капітальний ремонт з заміною стальних водопроводів на поліетиленові, 

закінчити будівництво РЧВ – 5 тис.м3. 

 Провести повну реконструкцію з заміною стальних та чавунних водопроводів на 

поліетиленові. Встановити нову запірну арматуру, датчики тиску, регулятори тиску та 

розповітрювачів. 

 Впровадити систему моніторингу, аналізу та регулювання водопостачання 

м.Надвірна Івано-Франківської обл. 

 Виготовити ПКД на будівництво нових очисних споруд з повним циклом 

біологічної очистки стоків та побудувати їх. 

 

 За весь період  працівниками підприємства було проведено ряд  будівельних, 

ремонтних робіт, які дали суттєвий економічний ефект, а саме: 

- замінено 39,3км зношених, морально та фізично застарілих сталевих водопроводів на 

поліетиленові по вулицях Рамішвілі, Данила Галицького, Кості Левицького, мікрорайону 

Руднєва, Княгині Ольги, Петрушевича, Купчинського, Стефаника, Соборна, Федьковича, 

Котляревського, Олени Степанівни, Франка, Ломоносова, Сірика, Шашкевича, Січових 

Стрільців, Шептицького-Вишнева-Тихого-Садова, Кобринської, Крушельницької, 

Лесі Українки – Лепкого, Шевченка, Возз’єднання, Комунальна – Головацького, 

Новопроектна, Мазепи – Визволення, Мазепи – ЗОШ № 4, Комарова, Черемшини, 

Коперніка, художня школа, спортивна школа,  свердловини 12, 27, 9, 16,  с. Пнів в 

загальній кількості 40 вулиць, що дало можливість зменшення втрат питної води на 30-

40%; 

- закуплено та встановлено частотні перетворювачі на все насосне обладнання. Це дало 

можливість водоканалу зменшити споживання електроенергії з 220тис.кВт/місяць до 

100тис.кВт/місяць; 

- проведено реконструкцію центрального водопроводу від I-до II-го підйому водозабору 

та змінено схему подачі питної води жителям м. Надвірна, що дало можливість 

забезпечити цілодобову подачу води; 

- встановлено нова запірна арматура на центральному, вуличних водопроводах, що дало 

можливість 70-80% ремонтних та аварійно-відновлювальних робіт проводити не 

зупиняючи подачу питної води на місто; 

- введено в експлуатацію та акредитована лабораторія водозабору, яка цілодобово 

контролює якість питної води; 



- придбана нова автомобільна комунальна техніка та спецобладнання фірми ROTENBERG 

та комбіновану каналопромивочно-муловсмоктувальну машину марки FORD за кошти 

міського бюджету, що дало можливість якісніше надавати послуги. 

 З 2008 року КП «Надвірнаводоканал» рішенням міської ради проводить 

обслуговування внутрішньо-будинкових мереж. За цей період проведено капітальний 

ремонт з заміною  стальних морально та фізично зношених водопроводів у підвальних 

приміщеннях багатоповерхових будинків на поліетиленові, а саме вул.Сірика №25,27, 

вул.Княгині Ольги №5,7,8, вул.Котляревського №2,3,4,5,6,  вул.Володимира Великого №2, 

вул.Мазепи №21,23,31,37, вул.Грушевського №4,6,8,9,10,11,14 вул.Марка Черемшини  

№4,6,8,10,12, вул.Федьковича №7, вул.Руднєва №1,6,21,22,23,26,15,16, вул.Коперніка №1, 

вул.Данила Галицького №4, вул.Крушельницької №2, вул.Франка№10, вул.Кобринської 

№8,9, вул.Петрушевича №5, вул.Шевченка №78, майдан Шевченка №7,8,9,10,11,12, 

13,14,15, що дало можливість стабільної подачі питної води та зменшення втрат на 

внутрішньо – будинкових мережах.  Є можливість перекривати окремі стояки для 

проведення ремонтних робіт не припиняючи подачу питної води на весь будинок. 

 Працівниками КП «Надвірнаводоканал» проведено заміну водопровідних та 

каналізаційних мереж в садочках «Квітка Карпат», «Вогник», «Берізка», «Пролісок». 

Проведено заміну мереж до загально освітніх шкіл, художньої та спортивної шкіл та 

станції юних техніків. 

 Працівниками КП «Надвірнаводоканал» постійно моніториться мережа 

водопостачання та водовідведення в м.Надвірна. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор КП "Надвірнаводоканал"    Литвинюк В.Д. 

 

 


