
ЗВІТ 

про управління 
 

 

1. Опис діяльності підприємства 

  КП Кременчукводоканал - підприємство, яке здійснює водопостачання та 

водовідведення в м Кременчук, а також в декількох невеликих населених пунктах, 

розташованих навколо міста. Власником і засновником комунального підприємства 

"Кременчукводоканал" є територіальна громада м Кременчук в особі Кременчуцької міської 

ради. 

 Кременчуцький водоканал - одне з найстаріших підприємств України. Існує з 1910 

року, коли була пробурена перша свердловина. 

 Зараз підприємство - це потужний комплекс споруд, в роботі якого задіяні: насосна 

станція першого підйому, яка подає воду на водоочисну станцію для очистки та подальшої 

подачі на місто, чотирнадцять підвищують насосних станцій, шість резервуарів питної води, 

два комплекси каналізаційних очисних споруд Лівобережжя і Правобережжя, двадцять сім 

станцій перекачування стоків. 

Структура КП "Кременчукводоканал" (додаток 1). 

 

2. Результати діяльності 

 КП “Кременчукводоканал” тривалий час працювало збитково, у зв’язку з цім 

підприємство знаходиться у складних фінансових умовах. Основними причинами 

збиткового результату є невідповідність діючих тарифів фактичним витратам та наявність 

сум курсових різниць (у зв’язку з кредиторською заборгованістю по кредитному 

зобов’язанню перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку). Протягом 2018 року 

вартість основних статей витрат значно зросла (були внесені зміни і доповнення до 

Галузевої угоди, що призвело до росту витрати 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 2018р. та з 12 вересня 2018р. Але 

на момент встановлення вони вже не відповідали економічно обґрунтованому рівню.  

Рівень відшкодування діючими тарифами фактичної середньої собівартості послуг 

складає 96,2%. Невідповідність чинних тарифів собівартості послуг зумовлює скрутний 

фінансовий стан підприємства, а як наслідок – постійну нестачу обігових коштів. 

 Для запобігання подальшої збитковості та погіршення фінансового стану 

підприємством ведеться робота щодо встановлення нових економічно обґрунтованих 

тарифів на водопостачання та водовідведення. 

 

3. Ліквідність та зобов’язання підприємства 

Ліквідність та зобов’язання підприємства безпосередньо пов’язані між собою. 

Ліквідність – спроможність окремої установи чи системи в цілому забезпечувати 

своєчасність, повноту та безперервність виконання усіх своїх грошових зобов’язань. 

Так як коефіцієнт загальної ліквідності виходячи з даних фінансової звітності за 2018 

рік менше одиниці, а саме дорівнює 0,76 – підприємство має не ліквідний баланс, тобто не 

має змоги своєчасно та в повному обсязі погашати борги, та зважаючи на коефіцієнт 

загальної ліквідності за 2017 рік який дорівнює 0,66 можемо зазначити позитивну тенденцію 

у динаміці розвитку підприємства. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності за підсумками 2018 року має значення менше одиниці, 

а саме дорівнює 0,65 – це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості 

підприємство має лише 65 коп. ліквідних активів. Цей показник невисокий оскільки велика 

частина грошових коштів підприємства вкладена в запаси, та зважаючи на коефіцієнт 

швидкої ліквідності за 2017 рік який дорівнює 0,57 можемо зазначити позитивну динаміку в 

розвитку КП «Кременчукводоканал». 



Також слід зазначити, що коефіцієнт абсолютної ліквідності за підсумками звітного 

2018 року менше рекомендованого значення 0,2, а саме дорівнює 0,05 – це означає, що 

підприємство не готово негайно ліквідувати короткострокову заборгованість та зважаючи на 

коефіцієнт абсолютної  ліквідності за 2017 рік який дорівнює 0,01 можемо зазначити 

позитивну динаміку розвитку підприємства. 

Зобов’язання підприємства це на сам перед довгострокові зобов’язання які складаються 

виключно з заборгованості перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку та 

дорівнюють 3 885 734,23 дол. США. Також крім заборгованості за кредитними 

зобов’язаннями на ліквідність КП «Кременчукводоканал» впливають і такі фактори як не 

своєчасність затвердження тарифів на водопостачання та водовідведення, а також 

зменшення об’ємів реалізації. 

 

4. Екологічні аспекти 

Діяльність КП «Кременчукводоканал» пов’язана з впливом на довкілля оскільки  

діяльність підприємства  (технологічний процес забору, очищення та постачання води та 

стічних вод) має на увазі як викиди в атмосферу забруднюючих речовин так і скиди 

забруднюючих речовин в водні об’єкти. Технологія очистки стічних вод призводить до 

утворення таких відходів як мул очисних споруд, піскопульпа, відходи грабельного 

відділення каналізаційних очисних споруд.  

Згідно із законом «Про охорону навколишнього природного середовища» та Водного 

кодексу України для кожного діючого підприємства, яке здійснює забір, використання і скид 

у поверхневі водні об’єкти для КП «Кременчукводоканал» регулярно встановлюються 

гранично допустимі скиди забруднюючих речовин у водний об’єкт (маса речовин у 

зворотних водах, максимально допустима до скиду із встановленим режимом у даному 

пункті водного об’єкта за одиницю часу з ціллю забезпечення норм якості води в 

контрольному створі). Стосовно нашого підприємства спеціальне водокористування строго 

регламентує : 

- забір поверхневих вод з р. Дніпро    

- відведення промислових і господарсько-побутових стічних вод м. Кременчук в річки 

Псьол, сухий Кагарлик та Дніпро. 

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу являється технологічне 

обладнання, що встановлено на об’єктах підприємства та під час роботи якого утворюються 

забруднюючі речовини. Для контролю за кількістю викидів КП «Кременчукводоканал» 

регулярно проводить інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин з наступним 

оформленням обґрунтування обсягів викидів та отриманням відповідного дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (з 

взяттям на державний облік). 

Стосовно відходів, які виникають в процесі діяльності підприємства то відповідним 

підрозділом щорічно проводиться паспортизація місць видалення відходів, контроль за 

роздільним збором відходів (пластмаса, резина, макулатура, акумуляторні батареї, скло, 

відпрацьовані масла тощо). Відходи, які підлягають згідно із законодавством переробці, 

передаються для подальшої переробки відповідним організаціям (обов’язково, які мають 

ліцензію на поводження, транспортування та переробку відходів). Відходи грабельного 

відділення вивозяться спеціалізованою організацією на полігон ТПВ. 

 

5. Соціальні аспекти та кадрова політика 

Загальна кількість працівників та частка жінок на керівних посадах. 

Середньооблікова чисельність працівників КП "Кременчукводоканал" за 2018 рік 

складає – 798 осіб, із них  жінок 366 осіб. Частка жінок на керівних посадах дорівнює  2,1 %. 

Заохочення (мотивація) працівників. 

До основних форм мотивації працівників підприємства відносяться такі: 

- заробітна плата, що відповідає внескові працівника до результатів діяльності підприємства; 



- система матеріальних пільг працівникам; 

- нематеріальні пільги і привілеї (надання відгулів, додаткових відпусток та ін.); 

- заходи, що підвищують інтерес до праці, самостійність і відповідальність працівника, 

стимулюють підвищення його кваліфікації; 

- створення сприятливої соціальної атмосфери, усунення різних бар'єрів між рядовими 

працівниками й апаратом управління; 

- моральне заохочення працівників; 

- просування працівників по службі. 

 

Заробітна плата - це винагорода, розрахована, як правило, у грошовому вираженні, яку 

власник виплачує працівникові за виконану роботу. 

 

Мінімальна заробітна плата - це встановлений державою розмір оплати праці, який 

визначається на рівні прожиткового мінімуму, нижче якого не повинна оплачуватися 

фактично виконана робота найманого працівника у межах установленої норми праці на 

місяць (день, годину).  

 

Загальний заробіток працівника складається з основної і додаткової заробітної плати та 

інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Основна заробітна плата являє собою 

винагороду за виконану роботу відповідно до норм праці, тарифних ставок і посадових 

окладів. 

 Додаткова заробітна плата включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні 

виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих 

завдань і функцій. 

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат включають винагороди та премії, 

які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які 

не передбачені актами чинного законодавства. 

  

Оплата праці працівників підприємства проводиться відповідно до Кодексу законів 

про працю, Закону України  "Про оплату праці" і Галузевої угоди. 

В колективному договорі комунального підприємства "Кременчукводоканал" 

встановлений порядок перегляду тарифних ставок та посадових окладів у зв’язку із змінами 

розміру прожиткового мінімуму. 

Станом на 01.01.2019 р. мінімальна тарифна ставка робітника I розряду встановлена з 

розрахунку прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розмірі – 1841 грн. 

З  01.01.2019 р.  не було переглянуто рівень мінімальної тарифної ставки у 

відповідності до прожиткового мінімуму в розмірі 1921грн та не були застосовані нові 

коефіцієнти, передбачені в редакції змін і доповнень до Галузевої угоди при визначенні 

тарифних ставок, посадових окладів, у зв’язку з затримкою встановлення тарифів на послуги 

на 2019 рік. 

 

Згідно Положення про преміювання щомісячна премія керівникам, професіоналам, фахівцям 

та технічним службовцям виплачується в розмірі 10%, робітникам – на підставі показників 

преміювання в розмірах, встановлених для кожної посади. 

 

Охорона праці  та безпека. 

Конституція України закріпила право громадян на охорону їх життя і здоров'я в 

процесі трудової діяльності. Основним об'єктом правового захисту в ній є людина як 

найвища соціальна цінність, її права і свободи, гарантії їх реалізації. 

Стаття 43 Конституції закріплює, що кожен має право на належні, безпечні і здорові 

умови праці. 



З метою реалізації права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової 

діяльності Верховна Рада України 14 жовтня 1992 р. прийняла Закон "Про охорону праці", 

який регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці в 

Україні. 

Відповідно статті 13 «Управління охороною праці та обов'язки роботодавця» Закону 

України «Про охорону праці», роботодавець зобов'язаний: 

 створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці 

відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог 

законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. 

Протягом 2018 року на підприємстві КП "Кременчукводоканал"було виконано наступні 

заходи з охорони праці:  

1. Придбано:  спецодягу    на суму   - 639 131,59 грн.  

                        спецвзуття   на суму  - 223 529,90 грн.  

 

2. Придбано захисних засобів ( вогнегасники ВВК-2, ВВК-3,5, ОП-5, покажчики напруги, 

окуляри захисні, каски захисні, маски зварювальника, респіратори, фал рятувальний, 

сигнальні жилети, перчатки, рукавиці)  для забезпечення безпечного виконання робіт на 

суму:  88 345,47 грн 

3. Придбано миючих засобів на суму:  35 069,11 грн.   

4.  Забезпечено спеціальним харчуванням (молоком) на суму  471 207,68 грн.  

- проведено медогляд робітників, що працюють в шкідливих умовах, відповідно до наказу                

№ 246 від 21.05.2007р. МОЗ України   -  89 осіб по спеціальності: вантажник, інженер 

комп’ютерних систем, оператор комп’ютерного набору, машин вакуумних установок,  

машиніст насосних установок, асфальтобетонник, слюсар АВР, електрогазозварник, 

оператор хлораторної установки, оператор спецводоочищення, прибиральник  виробничих  

приміщень, столяр, муляр, маляр, слюсар-ремонтник,  оператор заправної станції, механік 

технічного стану автотранспортних засобів, слюсар з ремонту колісних транспортних  

засобів, пробовідбірник, лаборант хімічного аналізу, електромонтер з ремонту та 

обслуговуванню електроустаткування, особи віком до 21 року. 

Витрати на проведення медогляду склали:   10 662,20 грн. 

5. Проведено медогляд  водіїв автотранспортних засобів,  відповідно до наказу  № 65/80 від 

31.01.2013р. МОЗ України – 80 осіб. 

Витрати на проведення медогляду склали:   12000 грн. 

Загальні витрати на проведення медогляду склали    - 22 662, 20 грн  

За результатами медогляду жодного працівника  не відсторонено від роботи за станом 

здоров’я.  

Медикаментів придбано на суму:  32 803,08 грн.      

6.  Угоду по поліпшенню умов праці виконано на суму:  279 400  грн., а саме:  
- Виконано ремонт кабінету начальника дільниці водозабірних мереж та споруд 1-го підйому 

- Виконано заміну віконних блоків в будівлі дільниці по експлуатації водопровідних мереж та 

споруд цеху водопостачання 

- Виконано ремонт підлоги  та косметичний ремонт в приміщенні майстрів на дільниці по 

експлуатації водовідвідних мереж та споруд 

- Виконано заміну віконних блоків в приміщенні майстрів на дільниці по експлуатації 

водовідвідних мереж та споруд 

- Виконано заміну віконних блоків в побутових приміщеннях для жінок в адміністративній будівлі 

на дільниці очисних споруд каналізації цеху водовідведення 

- Виконано заміну віконних блоків в побутових приміщеннях для чоловіків Крюківського 

водозабору на дільниці по експлуатації водопровідних мереж та споруд Крюкова  



- Виконано ремонт адміністративної будівлі Крюківського водозабору на дільниці по експлуатації 

водопровідних мереж та споруд Крюкова  

- Виконано ремонт в побутовому приміщенні для жінок виробничого корпусу на дільниці по 

експлуатації водовідвідних мереж та споруд Крюкова 

- Виконано утеплення будівлі КТП 
- Виконано ремонт та утеплення приміщення автозаправочної станції транспортного цеху 

- Виконано косметичний ремонт адміністративних приміщень   (для диспетчерів, фельдшерів, ІТП) 

транспортного цеху 
- Придбано радіатор масляний для обігріву побутового приміщення СП-16 дільниці по експлуатації 

водовідвідних мереж та споруд Крюкова 

- Виконано завершаючи роботи з ремонту цеху ТОРЕ 

- Частково виконано косметичний ремонт побутових приміщень слюсарів АВР диспетчерської 

служби 

- Виконано заміну одного віконного блоку в побутовому приміщенні ремонтно-будівельної 

дільниці 

  Кількість працівників, яким покращено умови праці - 183. 

7. У квітні місяці проведено Тижневик охорони праці. Визначені кращі колективи, бригади, 

керівники структурних підрозділів.  

На нагородження переможців виділені кошти у сумі: 16 000 грн. 

8. У травні місяці проведено конкурс працівників робітничих професій водопровідно-

каналізаційних господарств «Кращий за професією». За підсумками конкурсу «Кращий по 

професії» в номінаціях працівники підприємства зайняли призові місця. На нагородження 

переможців виділені кошти у сумі: 22 000 грн. 

9.  Інші заходи з охорони праці:  

- отримано декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з 

питань охорони праці (на види робіт та технологічні транспортні засоби). 

-  виконано страхування об’єктів підвищеної небезпеки (склад ПММ, склад хлору ) - на суму 

7 140грн. 

- проведено визначення ефективності вентиляційних систем хлорного господарства – на 

суму  16 861,36 грн. 

- розроблені та затверджені паспорти потенційно-небезпечних об’єктів.  

10. Кількість коштів, витрачених на охорону праці: 1 874 446, 81 грн. 

 

Навчання та освіта персоналу. 

Протягом 2018 року у відповідності до наказу № 48 від 15.01.2018 року було 

сплановано та  організовано процес  професійного навчання та перевірки знань робітників на 

підприємстві, а саме:   

- підготовлено навчально-матеріальну базу, журнали виробничого навчання робітників 

підприємства;  

- розроблено та затверджено в установленому порядку робочі навчальні плани та програми 

для проведення навчання робітникам підприємства; 

- підібрані викладацькі кадри та інструктори виробничого навчання; 

- розроблено та узгоджено графік  навчального процесу, графік перевірки знань; 

- створено комісію по перевірці знань;  

- проведено перевірку знань ПТЕ та оформлено протоколи. 

 361 робітників пройшли професійне навчання та перевірку знань за період з січня по  

квітень. 

У відповідності до наказу № 588 від 03.09.2018 року «Про підготовку до проведення 

чергової  атестації  керівників, спеціалістів, службовців підприємства » були переглянуті 

питання з перевірки знань керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців 

підприємства цеху водопостачання, цеху водовідведення та цеху водопостачання та 

водовідведення Крюкова, затверджених у 2011 році, та внесені зміни, відповідно до змін 

технологічного обладнання, Законів України, постанов, технологічних регламентів, Правил, 



посадових інструкцій, паспортів на обладнання та інших нормативно-правових документів. 

В результаті проведеної роботи до програми тестування внесено більше 100 питань по 

кожному цеху та відділу. 

Для підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів та службовців укладено 13 

договорів на навчання за договірними умовами у вищих навчальних закладах за межами 

підприємства. Загальна  сума навчання склала 82 107 грн. 

 Прийняли участь у роботі семінарів – 21 фахівець.   

 Організовано процес професійного навчання та проведення контролю перевірки знань 

при підвищенні кваліфікаційної категорії – 12 ІТП, розряду - 14 робітників підприємства, 

підвищено клас кваліфікації 1 водієві автотранспортних засобів . Для чого було створено 

кваліфікаційну та атестаційну комісії, проведені іспити та оформлені протоколи. 

 Організовано перевірку теоретичних  знань «ПТЕ», виробничих, посадових та 

експлуатаційних інструкцій та практичних навичок робітників та ІТП, після проходження 

стажування. Створено комісію по перевірці знань. Результати перевірки знань оформлені 

протоколами.  Пройшли професійне стажування на робочому місці - 189 працівників, з них 

35 - ІТП. 

   Протягом 2018 року проведено навчання  з питань охорони праці через спеціалізовані 

заклади: 

Керівнику підприємства (Директору) - ДП «Східний ЕТЦ», протокол № 214-18 від 

21.12.2018р.; 

Директору технічному -  ДП «Східний ЕТЦ», протокол № 97-18 від 27.07.2018р.; протокол 

№ 110-18 від 10.08.2018р.; протокол № 133-18 від 21.09.2018р.; протокол № 184-18 від 

29.10.2018р.; протокол № 214-18 від 21.12.2018р.; 

Головному енергетику – ДП «Східний ЕТЦ», протокол № 97-18 від 27.07.2018р.;  протокол 

№ 110-18 від 10.08.2018р.;    протокол № 133-18 від 21.09.2018р.; протокол № 184-18 від 

29.10.2018р.; протокол № 214-18 від 21.12.2018р.; 

Заступнику директора технічного - ДП «Східний ЕТЦ», протокол № 97-18 від 27.07.2018р.; 

протокол № 133-18 від 21.09.2018р.; протокол № 184-18 від 29.10.2018р.; 

Начальнику транспортного цеху - ДП «Східний ЕТЦ», протокол № 184-18 від 29.10.2018р.; 

Начальнику відділу ОП -  ДП «Східний ЕТЦ»,  протокол № 133-18 від 21.09.2018р.; 

протокол № 184-18 від 29.10.2018р.; протокол № 214-18 від 21.12.2018р.; 

Інженеру ВГЕ -  ДП «Східний ЕТЦ»,  протокол № 133-18 від 21.09.2018р.; 

Начальнику цеху водопостачання – ДП «Східний ЕТЦ»,  протокол № 133-18 від 21.09.2018р.; 

Начальнику дільниці цеху водопостачання - ДП «Східний ЕТЦ»,  протокол № 133-18 від 

21.09.2018р.; 

Начальнику очисних споруд  - ДП «Східний ЕТЦ»,  протокол № 196-18 від 30.11.2018р.; 

ІТП – (з «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час 

експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймання пристроїв і відповідного 

обладнання», (Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та 

застосуванні хлору») – 29 осіб; 

Робітникам – (електромонтер, водій, покрівельник, машиніст (кочегар ) котельні, 

оператор хлораторних установок )  - 9  осіб. 

Проведено навчання на суму: 20 296,42 грн.  

 

Рівні можливості працевлаштування. 

На комунальному підприємстві "Кременчукводоканал" діє рівність трудових прав 

громадян України, забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення 

принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників 

залежно від політичних, релігійних та інших переконань, статі, тендерної ідентичності, 

соціального походження, віку, стану здоров'я. 

 

 



Повага прав людини. 

На підприємстві захищаються права і свобода людини, створюються умови для 

ефективного залучення найманої праці, об’єднуються в трудових відносинах інтереси 

працівника і роботодавця як основних соціальних партнерів. 

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом. 

На підприємстві діє Антикорупційна програма, затверджена наказом генерального 

директора КП "Кременчукводоканал" № 288 від 15 липня 2015 року. 

Антикорупційна програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону 

України "Про запобігання корупції" інших законів та нормативно-правових актів України. 

Положення антикорупційної програми поширюються на всіх осіб, що мають намір 

вступити у трудові відносини з підприємством, перебувають у трудових відносинах з 

підприємством, чи припинили трудові відносини з підприємством. 

Антикорупційні заходи, які проводить підприємство під час здійснення господарської 

діяльності:  

- аналіз стану виконання Закону України "Про запобігання корупції"; 

- перевірка працівників щодо виконання ними вимог Закону України "Про 

запобігання корупції"; 

- заслуховує звіти керівників структурних підрозділів на нарадах про стан 

дотримання антикорупційного законодавства в підрозділах; 

- проводить роботу з профілактики корупції; 

- поповнює та систематично оновлює антикорупційні матеріали, доводить їх до 

відому працівників підприємства; 

у разі виявлення корупційного правопорушення припиняє його.  

 
6. Фактори фінансових ризиків 

   Основні фінансові зобов’язання Комунального підприємства включають кредити, 

позики та кредиторську заборгованість. Зазначені фінансові зобов’язання призначені 

головним чином для забезпечення фінансування діяльності Коммунального підприємства. 

  Комунальне підприємство не брало участі в будь-яких операціях з використанням 

похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками спрямована на 

відстеження динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного 

негативного впливу на результати діяльності Комунального підприємства. 

В процесі своєї діяльності Комунальне підприємство піддається дії різних фінансових 

ризиків, зокрема впливу змін валютних курсів, ризику ліквідності, кредитного ризику і 

ризику процентної ставки, Загальна програма управління ризиками Комунального 

підприємства приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті 

звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності. Основні цілі управління 

фінансовими ризиками – визначити ліміти ризику і встановити контроль над тим, щоб ці 

ліміти не перевищувалися. Мета управління операційними і юридичними ризиками – 

забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політики, направлених на 

зведення цих ризиків до мінімуму. 

Кредитний ризик 

Найвищого кредитного ризику Комунальне підприємство зазнає з дебіторської 

заборгованості. Вказаний ризик періодично оцінюється. Підприємством проводиться робота 

по стягненню боргів та не допущенню дебіторської заборгованості з простроченим строком 

давності. 

Ризик ліквідності 

  Завдання Комунального підприємства є підтримка балансу між безперервним 

фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитів, наданих постачальниками та 

банками, Комунальне підприємство проводить аналіз терміновості заборгованості і планує 

свою ліквідність у залежності від очікуваного терміну виконання зобов’язань. У випадку 



недостатньої ліквідності Комунальне підприємство може залучити зовнішні джерела 

фінансування. 

 

7.  Дослідження та інновації 

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 госфекальних 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. 

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 гідрантів, 

відремонтовано 15 водозабірних 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 600 мм – 8 од.; діаметром 800 

мм – 3 од. 

Відремонтовано засувок діаметром 50 мм – 30 од.; діаметром 100 мм – 64 од.; 

діаметром 300 мм – 27 од.; діаметром 400 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. 

На мережах водовідведення замінено трубопроводи на труби ПВХ – 270 м, на труби 

сталеві- 22 м. 

 

 



8. Перспективи розвитку 

Заплановано облаштування пункту приймання рідких нечистот  від асенізаційних 

машин; 

-  завершення реалізації проекту "Технічне переоснащення споруд по прийманню 

рідких нечистот від асенізаційних машин на каналізаційній насосній станції СП-1 по вул. 

Леонова, 1В у м. Кременчук"; 

- прийнято програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. 

Кременчука, заходами якої передбачено заміна аварійних ділянок мереж водопостачання та 

водовідведення, запірної арматури на мережах, кабельних мереж, придбання насосного 

обладнання та  спеціалізованої техніки, технічне переоснащення споруд по прийманню 

рідких нечистот від асенізаційних машин по набережній Лейтенанта Дніпрова, 121 у м. 

Кременчук; 

- заплановано роботи по заміні аварійних сталевих та чавунних водопровідних і 

водовідвідних мереж на труби ПВХ, ПЕ та сталеві – 1500м; 

- заплановано заміну запірної арматури до 100 одиниць різного діаметру. 
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