
Інформація 

про хід виконання рішення 19 сесії  міської  ради  шостого скликання від 

30 березня  2012року №22 « Про затвердження програми «Питна  вода 

Миргородщини по м. Миргороду на 2013 – 2020 роки. 

 

      На виконання рішення  19 сесії  міської  ради  шостого скликання  від 30 

березня  2012 року № 22  «Про затвердження програми «Питна  вода 

Миргородщини  по м. Миргороду на 2013 – 2020 роки», з метою 

забезпечення населення міста Миргорода якісною питною водою, ОКВПВКГ 

«Миргородводоканал»  провів наступні заходи: 

- пробурено  артезіанську свердловину з Харківського водоносного 

горизонту (водозабір № 2 вул. Київська);  

- виконано благоустрій території навколо свердловини; 

- проведено капітальний ремонт РЧВ (водозабір №3 «Авіамістечко») на суму 

55509 грн. (кошти підприємства); 

- проведено  телескопічне  обстеження  4-х  артезіанських  свердловин,  на  

артсвердловині  № 21-А  проведені  роботи  по  відновленню  дебіта  

свердловини  на  суму  35 000грн. (кошти підприємства); 

- побудовані і пущені в експлуатацію нові водопроводи по вул. Б. 

Хмельницького, довжина 200м на суму  10 037 грн. (кошти населення і та 

міського бюджету);    

- вул. Хоролська довжина – 510м на суму 43906грн. (кошти населення та 

міського бюджету); 

-вул. Посвіта   довжина 54м. на суму 6460грн ( кошти міського бюджету); 

- укладено договори і почалося виконання робіт по реконструкції зовнішніх 

мереж водовідведення по вул. Багачанська (район будинку №50), по 

будівництву зовнішніх мереж водопостачання по вул. Лугова, будуть 

виконуватися роботи по реконструкції зовнішніх мереж водопостачання по 

вул. Корсуна та пер. Кобзарський ; 

- завершується будівництво залізобетонної огорожі  водозабору №2 зі 

сторони річки;  

- проведено косметичний ремонт будівель та споруд водозаборів № 1,2 ,3; 

- проводиться реконструкція площадки первинних відстійників очисних 

споруд в м. Миргороді освоєно 1033 тис.  грн. (фінансування  із обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища); 

       Відсутність фінансування не дає  можливості  виконати важливі пункти 

«Програми»: 

- буріння  6-и  артезіанських  свердловин з Харківського водоносного 

горизонту; 

- будівництво дюкера  та прокладання  водогону під річкою  Хорол; 

- будівництво нових водопровідних мереж та відновлання  зношених 

діючих мереж методом санації; 

- реконструкції каналізаційних очисних споруд (блок аеротенки); 

- прокладка напірного каналізаційного колектора від КНС №2 до 

очисних споруд.  



 Виконання програми «Питна  вода Миргородщини  по м. Миргороду на 

2013 – 2020 роки»  забезпечить населення , підприємства та установи  міста 

якісною питною водою.  
 

Директор ОКВПВКГ 

«Миргородводоканал»                                                               С.О.Швайка. 
 


