
Річний звіт директора КП «Кременчукводоканал» за 2018 рік 

 

(технічний звіт) 

 

За період з 01.01.2018р. – 31.12.2018р. силами підприємства ліквідовано 621 

пориви на водопровідних мережах та 65 поривів на каналізаційних мережах. 

Ліквідовано 1729 підпори на мережах водовідведення. Накрито 74 водопровідних 

колодязів та 163  каналізаційних колодязів. Встановлено 36 та відремонтовано 56 

пожежних гідранти, відремонтовано 15 водорозбірних колонок. Промито 35229 м 

каналізаційних мереж гідродинамічною машиною. Водопровідних мереж промито 

27096 м. Відремонтовано 45 водопровідних та 176 каналізаційних колодязів.  

На водопровідних мережах міста за цей період встановлено запірно-

регулюючої арматури (засувок): діаметром 50 мм  - 10 од.; діаметром 80 мм  - 1 

од.; діаметром 100 мм  - 17 од; діаметром 150 мм  -  18 од; діаметром 200 мм  -  11 

од; діаметром 250 мм  -  10 од;  діаметром 300 мм  - 3 од;  діаметром 400 мм  -  1 

од;  діаметром 600мм  -  8 од, діаметром 800 мм – 3 од. 

Відремонтовано засувок діаметром 50 мм  - 30 од; діаметром 100 мм  -  64 од; 

діаметром 150 мм  - 41 од; діаметром 200 мм  -  40 од; діаметром 250 мм  -  16 од; 

діаметром 300 мм  - 27 од; діаметром 400 мм  - 6 од.; діаметром 600 мм  - 6 од; 

діаметром 1000 мм  - 1 од. 

Проведені роботи по заміні аварійних сталевих та чавунних 

водопровідних мереж на труби  ПВХ – 1141 м, на труби ПЕ – 382 м, а саме: 

- Кап. ремонт мережі водопроводу по вул. Володимира Великого тр. ПВХ Д-225 

мм довжиною 366 м; 

- Кап. ремонт мережі водопроводу Д-250 мм по вул. Довженка тр. ПВХ Д-225 мм 

довжиною 240 м ; 

- Заміна ділянки водопроводу по пр-кт. Лесі Українки, б.140 (ввід на будинок)  тр. 

ПЕ Д-100 мм  довжиною 50 м;  

 - Заміна ділянки водопроводу по вул. Троїцькій тр. ПЕ Д-90 мм –довжиною 125м;  

ПЕ Д-100 мм – довжиною 75 м,  ПВХ Д-150 мм – довжиною 60 м; 

- Заміна ділянки водопроводу по вул. 1905 року  тр. ПВХ Д-50 мм – довжиною 19  

м; 

- Заміна водопровідного вводу на житловий будинок № 55 по пров. Героїв Бреста 

тр. ПЕ Д-50 мм – довжиною 15  м; 

- Заміна ділянки водопроводу по пр-кт. Лесі Українки в районі житлового 

будинку № 37 тр. (гільзування в тр. Д-200 мм)  труба  ПЕ Д-100 мм – довжиною 

33  м; 

- Заміна  ділянки водопроводу по вул. Європейській тр. ПЕ Д-90 мм – довжиною 

40  м; 

- Заміна водопровідного вводу на житловий будинок № 277/2 по проспекту 

Полтавському тр. ПЕ Д-40 мм – довжиною 20  м; 

- Заміна водопровідного вводу на житловий будинок № 31 по вул. Миру тр. ПЕ Д-

63 мм – довжиною 20 м; 

- Заміна водопровідного вводу на житловий будинок № 5А по вул. Миру тр. ПЕ 

Д-100 мм – довжиною 12  м; 

- Заміна  ділянки водопроводу по вул. Героїв України тр. ПЕ Д-90 мм – довжиною 

15  м; 

- Заміна  ділянки водопроводу по вул. Івана Мазепи тр. ПЕ Д-50 мм – довжиною 5  

м; 



- Заміна ділянки водопроводу  до ВрК по вул. Хорольській в районі ж. б.  45 тр. 

ПЕ Д-32 мм – довжиною 23 м; 

- Заміна ділянки водопроводу Д-100 мм на Д-160 мм ПВХ за адресою пр-кт 

Свободи, б. 46 довжина 82 м; Д-160 мм ПЕ довжина 30 м; 

- Заміна ділянки водопроводу Д-100 мм  на ПЕ Д-110 мм  по вул. А. Маслова 

довжиною 40 м; 

- Заміна ділянки водопроводу по пров. Солдатський Д-100 мм, довжиною 1180 м – 

Д-63 мм, ПЕ довжиною 150 м; 

- Заміна ділянок водопроводу Крюкова довжиною 103м. 

 

На мережах водовідведення  замінено трубопроводи  на труби ПВХ – 

178 м, на труби сталеві – 22 м.,а саме: 
На мережах водовідведення  замінено трубопроводи  на труби ПХВ: 

- Д 100 мм – 25 м по вул. Східній;  

- Д 200 мм – 6 м   по бульвару Автокразівському;  

- Д 200 мм – 3 м   по вул. Соборній;  

- Д 250 мм – 3 м  по вул. Київський;  

- Д 216 мм – 1 м по пр-кту. Л. Українки; 

- Д 225 мм – 15 м по вул. 29 Вересня; 

- Д 225 мм – 117 м по вул. Кагамлицькій від СП-6; 

- Д 275 мм – 1,5 м по пров. Гвардійському; 

- Д 275 мм – 3,5 м по вул. Целіноградській; 

- Д 200 мм – 3 м по вул. Г. Бреста; 

та на труби сталеві: 

- Д 273 мм – 7,5м від СП-21 на кв. 304; 

- Д 219мм  - 3 м від СП-8 по вул. І.Сердюка; 

- Д 219мм  - 2,5м  по вул. Кагарлицькій; 

- Д 219мм  - 9 м  по вул. Ярмарковій; 

- Заміни ділянок каналізаційних мереж Крюкова на тр. ПВХ  довжиною 92 м. 

 

- Реалізовано проект (введено в експлуатацію) "Технічне переоснащення споруд 

по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин на каналізаційній 

насосній станції СП-17 по проспекту Полтавському, 4-А у м. Кременчук"  вартість 

- 2231,473 тис. грн. 

 Технічне переоснащення  пункту приймання рідких нечистот  від асенізаційних 

машин  включило в себе встановлення модульної автоматизованої каналізаційної 

станції  прийому стоків "Feko+", що дозволило організувати централізоване 

приймання рідких відходів від асенізаційних машин, запобігти неконтрольований 

злив рідких відходів на мережах централізованого водовідведення, а також 

запобігання ситуацій по утворенню та розповсюдженню запахів фекального 

походження, так як злив відбувається без контакту з повітряним середовищем. 

Також при прийманні рідких нечистот зливною станцією відбувається попереднє 

механічне очищення і подрібнення твердих часток,  доведення концентрації  до 

звичайних показників госпфекальних стічних вод. Крім того ведеться постійний 

автоматичний контроль показників забруднюючих речовин і проводиться 

автоматична оплата від перевізника рідких нечистот за фактично прийнятий 

об'єм.  

- Частково реалізовано проект (придбано модульну автоматизовану 

каналізаційну станцію  прийому стоків "Feko+") "Технічне переоснащення споруд 



по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин на каналізаційній 

насосній станції СП-1 по вул. Леонова, 1В у м. Кременчук" вартість – 1615,000 

тис. грн. 

завершення технічного переоснащення – облаштування пункту приймання рідких 

нечистот від асенізаційних машин -  планується в 2019 році. 

 

- Реалізовано проект "Реконструкція групи насосів насосної станції № 2 

Власівського водозабору в смт. Власівка Кіровоградської області. (Друга черга)  

вартість – 4939,030 тис. грн. - Заміна морально застарілих насосів технічної води 

Власівського водозабору на сучасні енергоекономічні насоси з заміною запірної 

арматури забезпечить надійність подачі технічної води на водоочисну станцію м. 

Кременчука та підприємствам Північного промвузла (зокрема ТЕЦ) в сталому 

режимі, достатнім тиском без перебільшення витрат електроенергії. 

Першу чергу проекту реалізовано у 2017 р. – вартість 4934,687 тис. грн. 

 

Встановлено приладів обліку  у 307 будинках в кількості 326 одиниць. 

 

Електротехнічною лабораторію виконані наступні роботи з ремонту та 

перекладки кабельних ліній на об’єктах підприємства: 

СП-1 – виконана заміна кабельної лінії ААШВ 3х120 – 50 м 

        встановлено муфт з‘єднувальних  СТП-70/120 – 6 шт; 

СП-5 – виконана перекладка кабельної лінії АВВГ 3х70+1 – 30 м 

       встановлено муфт  з‘єднувальних СТП-70/120 – 4 шт; 

ВОС  – виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х185 – 20 м 

       встановлено муфт  з‘єднувальних СТП-150/240 – 4 шт; 

6-й майданчик  – виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х95 – 20 м 

       встановлено муфт  з‘єднувальних СТП-70/120 – 2 шт; 

СП-15  – виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х95 – 15 м 

        встановлено муфт  з‘єднувальних СТП-70/120 – 2 шт; 

Крюковські КОС  – виконана заміна кабельної лінії АСБ 3х95 – 40 м 

        встановлено муфт  з‘єднувальних СТП-70/120 – 2 шт; 

Міські КОС  – виконана заміна кабельної лінії ААБ 3х120 – 10м 

        встановлено муфт  з‘єднувальних СТП-150/240 – 2 шт. 

 

Протягом року заасфальтовано місць ліквідації аварій загальною площею 

2170  м2. 

 

(фінансовий звіт) 

 

Протягом 2018 року КП "Кременчукводоканал" реалізувало послуг: 

  – з централізованого водопостачання 12 750,9 тис.м3  

  – з централізованого водовідведення 11 905,3 тис.м3. 

У грошовому виразі виробництво послуг з водопостачання та 

водовідведення склало 162 218,6 тис. грн. 

За підсумками роботи за 12 місяців 2018 року підприємство отримало 

прибуток у сумі 3 452 тис. грн. КП "Кременчукводоканал" тривалий час 

працювало збитково, у зв’язку з цім підприємство знаходиться у складних 

фінансових умовах. Протягом 2018 року вартість основних статей витрат значно 

зросла (були внесені зміни і доповнення до Галузевої угоди, що призвело до росту 



витрат на оплату праці, зросла вартість хімреагентів, ПММ, зростання 

податкового зобов’язання за спеціальне використання води та інше), що призвело 

к росту тарифів, які змінювались двічі: з 25 січня 2018 року та з 12 вересня 2018 

року. Але на момент встановлення вони вже не відповідали економічно 

обґрунтованому рівню. 

           Діючі на кінець 2018 року тарифи на централізоване водопостачання та 

водовідведення були  введені в дію з 12 вересня 2018 р. та становили: 

 на централізоване водопостачання   -  8,58 грн. з ПДВ за 1 м3  (з ПДВ) 

 на централізоване водовідведення   -  8,75 грн. з ПДВ за 1 м3  (з ПДВ) 

           Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) були введені в 

дію теж з 12 вересня 2018 р. та становили: 

 на послугу з централізованого постачання холодної води 

 (з використанням внутрішньобудинкових систем)  -  8,89 грн. з ПДВ за 1 

м3  (з ПДВ) 

 на централізоване водовідведення 

 (з використанням внутрішньобудинкових систем)   -  9,08 грн. з ПДВ за 1 

м3  (з ПДВ) 

          Рівень відшкодування середніми доходами фактичної середньої собівартості 

послуг на початку року становив 93,9 %, протягом року коливався в межах від 

96,1 % до 98,9 % та за 12 місяців 2018р. склав 93,3 %. 

         Підприємством постійно ведеться робота в напрямку тарифних розрахунків 

та своєчасного їх встановлення НКРЕКП. Впродовж квітень - травень 2018 року 

фахівцями здійснено розрахунок та  подано  документи на встановлення  тарифів 

на 2019 рік.  Але тарифна політика держави недосконала, нові відкориговані 

тарифи набули  чинності з запізненням – з 1 березня 2019 року. Наразі для 

подання до НКРЕКП знову готуються розрахунки змін (кориговання) тарифів у 

зв’язку зі зміною вартості основних статей витрат: заробітної плати та 

матеріальних витрат. 

 Непростий фінансовий стан підприємства обумовлює наявність 

кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги,  станом на 01.01.19 р. її 

розмір складає        6 410,0 тис. грн. У  попередні роки основною заборгованістю 

підприємства була заборгованість по оплаті за спожиту електричну енергію. 

Впродовж 2018 року була тільки поточна заборгованість за спожиту 

електроенергію, станом на 01.01.19р.  борг складав 3 617,8 тис. грн, протягом 

2019 року сума боргу суттєво не змінювалась, станом на 1.01.19р. вона склала 

2 288,9 тис.грн. Станом на 1.01.2019р. заборгованість по  сплаті податкового 

зобов'язання по податку на додану вартість –  відсутня. 

 Дебіторська заборгованість станом на 1.01.19р. складає 28 067 тис.грн., у 

т.ч. за борг споживачів за послуги водопостачання та водовідведення станом на 

01.01.19р.  – 27 729,0 тис.грн., з них: 

- населення     21 199,3 тис.грн. 

- пільги та субсидії    1 745,7 тис.грн 

- бюджет     -77,7 тис.грн. 

- підприємства    4 861,7 тис.грн 

 у т ч ПАТ Полтаваобленерго   1 527,2  тис.грн. 

 у т.ч. КП Теплоенерго   1 689,1 тис.грн. 



 При цьому, залишається невідшкодованою заборгованість держави по 

відшкодуванню різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання 

та водовідведення,  станом на 1.01.2019р.: 

наданих населенню – 221 тис.грн. 

наданих бюджетним установам – 4 184 тис.грн. 

  

 


