Річний звіт директора КП «Кременчукводоканал» за 2017 рік
(Технічний звіт)
За період з 01.01.2017р. – 01.01.2018р. силами підприємства ліквідовано 351 поривів на
водопровідних мережах та 17 поривів на каналізаційних мережах. Ліквідовано 1444
підпор на мережах водовідведення. Накрито 80 водопровідних колодязів та 57
каналізаційних колодязів. Встановлено 19 пожежних гідрантів, відремонтовано 39
водорозбірних колонок. Промито 25914м каналізаційних мереж гідродинамічною
машиною. Водопровідних мереж промито 15905 м Відремонтовано 26 водопровідних
та 52 каналізаційних колодязя.
Протягом року заасфальтовано місць ліквідації аварій загальною площею 3754 м2.
На водопровідних мережах міста за цей період встановлено запірно-регулюючої
арматури (засувок), діаметром 50 мм - 2 од.; діаметром 100 мм - 7 од; діаметром 150
мм - 4 од; діаметром 200 мм - 5 од; діаметром 300 мм - 1 од . Відремонтовано
засувок діаметром 50 мм - 8 од; діаметром 100 мм - 37 од; діаметром 125 мм - 1 од;
діаметром 150 мм - 24 од; діаметром 200 мм - 14 од; діаметром 250 мм - 7 од;
діаметром 300 мм - 7 од; діаметром 400 мм - 1 од.
Проведені роботи по заміні аварійних сталевих та чавунних водопровідних мереж на
труби ПВХ:
- 7-й Хорольський туп. Д 225мм – 60 м;
- вул. Сухомлинського Д 325 мм – 54 м (водопровід технічної води).
Проведені роботи по заміні аварійних сталевих та чавунних водопровідних мереж на
труби ПЕ:
- вул. В. Набережна Д 225мм – 360 м;
- квт. 287 Д 225 мм – 252 м;
- квт. 289 Д 225 мм – 66 м;
- пр. Г. Бресту Д 110 мм – 228 м;
- пр. Грозненський Д 110 мм – 280 м;
- вул. Соборна Д 110 мм – 65м;
- вул. Чумацький Шлях Д 110 мм – 125 м;
- наб. Л.Дніпрова, Д 110 мм – 100 м.
Для обліку води встановлено 126 лічильники на водопровідних вводах
багатоповерхових будинків, а саме:
- Д 25 мм – 27 шт.;
- Д 32 мм – 42 шт.;
- Д 40 мм – 44 шт.;
- Д 80мм – 3 шт.
Виконано заходи по промивці РЧВ 10000 м3 розташованому на 1-му майданчику КП
«Кременчукводоканал» та проведена герметизація деформаційних тріщин.
На ВОС проведена заміна аварійної засувки Д 600 мм на дисковий затвор Д 600 мм з
електроприводом напірної лінії промивного насосу № 6.






На Димурівському водозаборі (Крюков) замінили насосний агрегат № 1т на
GRUNDFOS NBG125-80-200/211A-F2-A-BAQE.
На СП-15 виконано будівництво камери та встановлення прибору обліку стоків на
н/колекторі Д 325 мм від СП-15.
На СП-16 виконано будівництво камери та встановлення прибору обліку стоків на
н/колекторах Д 250 мм та Д 400 мм від СП-16.
На Крюківських КОС:
- проведено ремонт металевого покриття перехідних містків на аеротенках 2-ї
технологічної лінії.
На лівобережних КОС:
проведено ремонтні роботи адміністративної будівлі, будівлі гаражу, будівлі
насосної станції випорожнення, будівель решіток, будівлі насосної станції (сирого
осаду).
Проведені роботи по очищенню мулового майданчика № 4.
проведена підготовка ( обвалування ) мулових майданчиків до роботи в зимововесняний період.
КВП Кременчуцьким міським Управлінням капітального будівництва ведуться роботи
по реконструкції каналізаційної насосної станції СП-17.
На мережах водовідведення замінено трубопроводи на труби ПХВ діаметром 100 мм –
21м; діаметром 160 мм – 13м; діаметром 216 мм – 6м; діаметром 225 мм – 48м;
діаметром 271 мм – 52м; діаметром 343 мм – 3м; та на труби сталеві діаметром 273 мм
– 49,3 м; діаметром 200мм (чавун) -4м.
За кошти підприємства ведеться реконструкція цеху ТОРЕ (535 461,01грн.).
Виконано ремонт покрівель будівель підприємства - 623м2, проведено заміну старих
дерев’яних вікон та дверей в кількості 38 од. Виконувався поточний ремонт приміщень
на об’єхктах підприємства.
Електротехнічною лабораторію виконані наступні роботи з ремонту та перекладки
кабельних ліній на об’єктах підприємства:
СП-1 – виконана заміна кабельної лінії ААШВ 3х120 – 30 м
встановлено муфт з‘єднувальних СТП-70/120 – 4 шт.
ВОС – виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х185 – 6 м
встановлено муфт з‘єднувальних СТП-150/240 – 1 шт.
встановлено муфт кінцевих КВТП 150/240– 1 шт.
СП-15 – виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х95 – 10 м
встановлено муфт з‘єднувальних СТП-70/120 – 2 шт.
Крюковські КОС – виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х95 – 20 м
встановлено муфт з‘єднувальних СТП-70/120 – 2 шт.
Міські КОС – виконана заміна кабельної лінії ААБ 3х120 – 28 м
встановлено муфт з‘єднувальних СТП-150/240 – 4 шт.
встановлено муфт кінцевих КВТП-150/240– 1 шт.
СП-5 – виконана заміна кабельної лінії АВВГ 3х50+1 – 25 м

встановлено муфт з‘єднувальних СТП-35/50 – 4 шт.
СП-3 – виконана перекладка кабельної лінії АВВГ 3х50+1 – 150 м
встановлено муфт з‘єднувальних СТП-70/120 – 6 шт.
встановлено муфт кінцевих КНТП-70/120 – 1 шт.
6-й майданчик – виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х95 – 10 м
встановлено муфт з‘єднувальних СТП-70/120 – 2 шт.
встановлено муфт кінцевих КВТП-70/120– 1 шт.

(Фінансовий звіт)
Протягом 2017 року КП "Кременчукводоканал" реалізувало послуг:
– з централізованого водопостачання 13 314 тис.м3
– з централізованого водовідведення 12 283 тис.м3.
У грошовому виразі виробництво послуг з водопостачання та
водовідведення склало 132 330 тис. грн.
КП "Кременчукводоканал" протягом тривалого часу працювало збитково.
Вперше за останні роки за І, ІІ, ІІІ квартали 2017 року підприємство отримало
прибутковий результат діяльності. За підсумками роботи за 9 місяців прибуток
склав 5 353 тис.грн. За підсумками роботи за 12 місяців 2017 року КП
"Кременчукводоканал" отримало збиток у сумі 1 517 тис. грн. Основною причиною
збиткового результату є той факт, що внаслідок підвищення курсу долара США
виникають курсові різниці по кредиторській заборгованості за кредитом МБРР, які
призводять до збільшення інших витрат. Також, протягом року змінювались
складові структури тарифів, що неминуче призводить до невідповідності діючих
тарифів фактичним витратам.
Протягом 2017 року тарифи на послуги КП «Кременчукводоканал»
змінювались двічі: в лютому були введені в дію нові економічно обґрунтовані
тарифи та наприкінці року тарифи були зменшені у зв’язку зі зміною законодавства
та виключення зі складу тарифів витрат на повірку лічильників.
Діючі на кінець 2017 року тарифи на централізоване водопостачання та
водовідведення були введені в дію з 17 грудня 2017 р. та становили 12,63 грн. з
ПДВ за 1 куб. м послуг.
Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) були введені в
дію з 29 листопада 2017 р. та становили 13,04 грн. з ПДВ за 1 куб. м послуг.
Рівень відшкодування середніми доходами фактичної середньої собівартості
послуг на початку року становив 76 %, протягом року коливався в межах від 90 %
до 95 % та за 12 місяців 2017р. склав 93,8 %.
Підприємством постійно ведеться робота в напрямку тарифних розрахунків та
своєчасного їх встановлення НКРЕКП. Впродовж серпня-жовтня 2017 року
фахівцями здійснено розрахунок та подано документи на встановлення тарифів на
2018 рік. Але тарифна політика держави недосконала, нові відкориговані тарифи
набули чинності з запізненням – з 25 січня 2018 року. Наразі до НКРЕКП знову

подано розрахунки змін (кориговання) тарифів у зв’язку зі зміною вартості
основних статей витрат: заробітної плати, електричної енергії, реагентів, податків,
тощо.
Непростий фінансовий стан підприємства обумовлює наявність кредиторської
заборгованості за товари, роботи, послуги, станом на 01.01.18 р. її розмір складає –
9 704 тис.грн. (порівняно з 01.01.2017 р. – 22 683 тис.грн.). Впродовж 12 місяців
2017 р. основною заборгованістю підприємства була заборгованість по оплаті за
спожиту електричну енергію. Станом на 01.01.17р. борг складав 19 741 тис. грн,
протягом 2017 року сума боргу суттєво зменшена, в обліку рахується тільки поточна
заборгованість, станом на 1.01.18р. вона складала 3 618 тис.грн. Також, станом на
01.01.2017р. рахувалась заборгованість по сплаті податкового зобов'язання по
податку на додану вартість в розмірі 7 981,8 тис.грн, станом на 01.01.2018р.
заборгованість відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.18р. складає 24 445 тис.грн., у т.ч.
за борг споживачів за послуги водопостачання та водовідведення станом на
01.01.18р. – 20 087 тис.грн., з них:
- населення
14 064 тис.грн.
- пільги та субсидії
3 350 тис.грн
- підприємства
2 944 тис.грн
у т ч ПАТ Полтаваобленерго
1 234 тис.грн.( та крім
того пеня 49 тис.грн.)
у т.ч. КП Теплоенерго
456 тис.грн.
При цьому, залишається невідшкодованою заборгованість держави по
відшкодуванню різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, станом на 1.01.2018р.:
наданих населенню
–
221 тис.грн.
наданих бюджетним установам
–
4 184 тис.грн.

