
Річний звіт директора КП «Кременчукводоканал» за 2016 рік 

(Технічний звіт) 

За період з 01.01.2016 р. – 31.12.2016 р. силами підприємства ліквідовано 

972 порива на водопровідних мережах, відремонтовано 237од. запірної 

арматури. 

Ліквідовано 34 аварії на мережах водовідведення, ліквідовано 

3777підпорів на мережах водовідведення. Накрито 136 водопровідних 

колодязів та 129 каналізаційних колодязів. Відремонтовано 48 та замінено 5 

пожарних гідранта, відремонтовано 34 водорозбірних колонок. Промито 

31364м каналізаційних мереж гідродінамічною машиною. Відремонтовано 

182 водопровідних та 142 каналізаційних колодязя. 

Протягом року заасфальтовано місць ліквідації аварій загальною 

площею 3070 м2. Вартість матеріалів – 350 тис. грн.. 

На водопровідних мережах міста за цей період встановлено запірно-

регулюючої арматури (засувок), діаметром 50 мм – 3 од.; діаметром 100 мм – 

8 од; діаметром 200 мм – 2 од; діаметром 250 мм – 1 од ; відремонтовано 

засувок – 25 од. 

Замінено трубопроводу: 

 Д32мм(ПЕ) – 147мп; 

 Д40мм(ПЕ) – 90мп; 

 Д50мм(ПЕ) – 378мп; 

 Д100мм(сталь) – 266мп; 

 Д300мм(сталь) – 19мп. 

За рахунок коштів міського бюджету (надано – 2409,6 тис. грн.) закуплені 

матеріали та лічильники холодної води та: 

1. Проведені роботи по заміні аварійних сталевих та чавунних 

водопровідних мереж на труби ПВХ Д225мм – 588м; ПЕ Д100мм – 188м; труба 

ПЕ Д65мм – 31м, ПЕ Д50мм – 90м) та каналізаційних мереж на трубу ПВХ 

Д100мм – 132м.; 



2. Для обліку води закуплено 50 та встановлено 23 лічильники на 

водопровідних вводах багатоповерхових будинків. 

3. Закуплено прилад технологічного обліку стоків на СП-16 (75,0 тис. грн.). 

На Димурівському водозаборі (Крюков) за рахунок коштів міського 

бюджету: 

 

1. Проведена реконструкція системи подачі питної води з заміною 

насосних агрегатів, запірної арматури та трубопроводів: 

 

- насосних агрегатів GRUNDFOS NB 150-400/412 A-F1-A-BAQE– 2од 

(696,0 тис. грн.); 

- засувки Д200мм – 2 од; 

- засувки Д150мм – 2од; 

- зворотний клапан Д150мм – 2од; 

- труба Д159мм – 6м; 

- труба Д219мм – 3м; 

- труба Д325мм –46м.; 

 

2. Виконані роботи по налагодженню шафи керування насосними 

агрегатами (34 961,17грн.); 

3. Виконані заходи по промивці РЧВ 5000м3, проведена герметизація 

деформаційних тріщин. 

4. Виконано ремонт засувок Д500мм – 4од.; 

5. Виконано ремонт 2-х редукторів. 

 

На горизонтальних відстійниках водоочисної станції виконано заміну 6 

засувок з гідравлічним приводом Д400мм на дискові поворотні затвори з 

електроприводом (638,179 тис.грн.). 

На водоочисній станції виконані роботи по налагоджуванню шафи 

керування насосними агрегатами №9 та №11 (94 240,00грн.) 



На Крюківських КОС: 

1. Замінили насосний агрегат №8 у блоці доочищення на СМ-100-65-250; 

2. Завершені роботи з реконструкції зовнішньої мережі теплотраси; 

3. Виконано ремонт конвеєра гвинтового в будівлі решіток; 

4. Виконано заміну граблин решіток; 

5. Проведена заміна 30м водопроводу Д20мм в побутових приміщеннях. 

На лівобережних КОС: 

1. Проведено обстеження біологічних ставків, та проведена заміна 

обвідної лінії для відвода очищеної води Д600мм – 24м; Д800мм – 6,9м; 

2. Виконано ремонт частини виробничої будівлі. 

КВП Кременчуцьким міським Управлінням капітального будівництва 

ведуться роботи по реконструкції каналізаційної насосної станції СП-17. У 

2016р. було виділено з міського бюджету – 3млн. грн., з обласного бюджету – 

7млн. грн. 

На СП-12 проведені роботи по заміні напірного колектору Д500мм 

довжиною 70м. 

На мережах водовідведення замінено труби: ПХВ 15м – Д427м, сталевої 

2,5м – Д820м, ЧВР 8м – 200мм. 

За кошти підприємства ведеться реконструкція цеху ТОРЕ (535 461,01грн.). 

Виконано ремонт покрівель будівель підприємства - 450м2, проведено 

заміну старих дерев’яних вікон та дверей в кількості 35 од. Виконувався 

поточний ремонт приміщень на об’єхктах підприємства. 

 

(Фінансовий звіт) 

КП «Кременчукводоканал», основною метою діяльності якого є надання 

мешканцям міста якісних та своєчасних послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення, тривалий час працює збитково. За 

підсумками роботи 12 місяців 2016 року підприємство отримало збиток у сумі 

39 097 тис.грн. (збиток від основного виду діяльності склав 29 764,5 тис.грн.). 

Протягом цього періоду КП «Кременчукводоканал» реалізувало послуг: 



 з централізованого водопостачання 13 494,5 тис. м3; 

 з централізованого водовідведення 12 638,5 тис. м3. 

У грошовому виразі виробництво послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення склало 94 357,2 тис.грн. 

Основними причинами збиткового результату є невідповідність діючих 

тарифів фактичним витратам та наявність сум курсових різниць (у зв'язку з 

кредиторською заборгованостю по кредитному зобов'язанню перед 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку). Через підвищення курсу 

долара США виникають курсові різниці, які призводять до збільшення інших 

витрат. 

Діючі у 2016р. тарифи на централізоване водопостачання та 

водовідведення встановлені відповідно Постанови НКРЕКП №875 від 

26.03.2015 р. та становили: 

 на централізоване водопостачання – 3,61 грн. за 1 м3 (з ПДВ) 

 на централізоване водовідведення – 4,72 грн. за 1 м3 (з ПДВ) 

 

Розрахунки по цим тарифам проводяться з 1 травня 2015р. При їх 

встановленні НКРЕКП до уваги прийняли тільки часткове збільшення витрат 

по електроенергії та витрати на виробничі інвестиції. Суттєве зростання 

хімреагентів, ПММ та інших матеріальних витрат до уваги не були прийняті. 

Тому ці тарифи не відповідали економічно обґрунтованому рівню. 

Діючі у 2016р. тарифи на послуги з централізованого постачання холодної 

води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 

встановлені відповідно Постанови НКРЕКП №2868 від 26.11.2015 р. та 

становили: 

 на послугу з централізованого постачання холодної води (з 

використанням внутрішньобудинкових систем) – 3,91 грн. за 1 куб.м (з 

ПДВ); 

 на централізоване водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) – 5,11 грн. за 1 куб.м (з ПДВ). 



 

Розрахунки по цим тарифам проводяться з 29 січня 2016р. 

Рівень відшкодування середніми доходами фактичної середньої 

собівартості послуг за 12 місяців 2016р. становить 76,0%: 

 водопостачання – 64,9%; 

 водовідведення – 88,2% 

Невідповідність чинних тарифів собівартості послуг зумовлює скрутний 

фінансовий стан підприємства, а як наслідок – постійну нестачу обігових 

коштів. 

Загальна поточна кредиторська заборгованість станом на 01.01.17 р. 

складає 43289 тис.грн., у т.ч. за товари, роботи, послуги – 22 683 тис.грн. 

Зазначаємо, що впродовж 12 місяців 2016р. основною заборгованістю 

підприємства була заборгованість по оплаті за спожиту електричну енергію. 

Так, станом на 01.01.16 р. борг складав 8 631 тис. грн, а станом на 1.01.17р. – 

19 741 тис. грн. 

Також є дебіторська заборгованість, яка станом на 1.01.17р. складає 33 102 

тис.грн., у т.ч. за борг споживачів за послуги централізованого водопостачання 

та водовідведення станом на 01.01.17 р. – 17 028 тис. грн., з них: 

 населення 9 786 тис. грн.; 

 бюджетні установи -129 тис. грн.; 

 пільги та субсидії 2 539 тис. грн.; 

 підприємства 4 832 тис. грн., 

у т ч ПАТ Полтаваобленерго 4 014 тис. грн.( та крім того пеня 349 тис. грн.) 

у т.ч. КП Теплоенерго 543 тис. грн. 

При цьому, заборгованість держави по відшкодуванню різниці в тарифах 

на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення наданих 

населенню складає: 

станом на 1.01.2017р. – 8 388,6 тис. грн. 

Для запобігання подальшої збитковості та погіршення фінансового стану 

підприємством була проведена робота щодо встановлення у 2017р. економічно 



обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, а також тарифів на послуги з централізованого постачання 

холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем). 

Показники з праці за підсумками роботи 12 місяців 2016 року 

 чисельність працівників за підрозділами: 

Всього 827 осіб. 

Цех водопостачання 228 осіб. 

Цех водовідведення 255 осіб. 

Допоміжні цеха та підрозділи 344 осіб. 

 середня заробітна плата за категоріями працівників та в цілому по 

підприємству: 

По підприємству 4 689,0 грн. 

робітники 4 167,0 грн. 

керівники 6 606,0 грн. 

 стан розрахунків по заробітній платі – заборгованості немає; 

Робота з кадрами: 

 забезпеченість кадрами – 100%; 

 плинність кадрів – 5,9%. 


