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План водопровідних мереж та споруд м.Кременчука



Основним джерелом питного водопостачання КП «Кременчукводоканал»
на даний час є Власівський водозабір,

розташований в смт. Власівка Кіровоградської області.

Забір води безпосередньо з Кременчуцького водосховища двома сифонними 
трубопроводами діаметром 1200 мм з глибини 14 м і на відстані 320 м від греблі.

Місце забору водиКременчуцьке водосховище – знімок з супутника





Хвостова частина Кременчуцького водосховища

Період літнього цвітіння води





До складу водозабору входять:
•Насосна станція №1 проектною потужністю 190тис. м куб/добу
•Насосна станція №2 проектною потужністю 190тис. м куб/добу

Насосна станція №1 у виробничій діяльності КП «Кременчукводоканал» не застосовується.

Будівля насосної станції  №1 Власівського водозабору



Забір води здійснюється насосною станцією №2, фактична виробнича потужність якої 
становить 70 – 80 тис. м куб/добу.

Будівля мікрофільтрів  насосної станції №2 Власівського водозабору



Заходи з реконструкції насосної станції №2 
Власівського водозабору КП “Кременчукводоканал”

9 959,898 тис. грн.

І-й етап. 2017 рік
Електротехнічна частина

4 979,929 тис. грн.

ІІ-й етап. 2018 рік
Технологічна частина

4 979,969 тис. грн.

Встановлення сухого силового 
трансформатора 6,0/0,4 кВ 

потужністю 1250 кВА, встановлення 
шафи частотного керування, прокладання

кабельних ліній та шинопроводів 

напругою живлення 6,0 кВ та 0,4 кВ  

Заміна існуючих насосних агрегатів 
№1 потужністю 630 кВт та 

№2, 2а потужністю 250 кВт напругою 
живлення 6 кВ на насосні агрегати

потужністю 250 кВт напругою 
живлення 0,4 кВ  



І-й етап. Електротехнічна частина (2017 рік)

Сухий силовий трансформатор 6,0/0,4 кВ
потужністю 1250 кВА

Встановлення сухого силового трансформатора 6,0/0,4 кВ потужністю 1250 кВА,
прокладання кабельних ліній та шинопроводів напругою живлення 6,0 кВ та 0,4 кВ

Шафа ввідно розподільча ВРП-0,4 кВ



Встановлення шафи частотного керування

Секція керування насосом                                          Секція з перетворювачем частоти

І-й етап. Електротехнічна частина (2017 рік)



ІІ-й етап. Технологічна частина (2018 рік)

Заміна існуючих насосних агрегатів №1, №2 та №2а
на насосні агрегати SDS 300-400

потужністю 250 кВт напругою живлення 0,4 кВ
(витрата – 1600м3/добу, напір – 43м)

Новий насосний агрегат №1 Нові насосні агрегати №2,2А



Реконструкція насосної станції І-го підйому №2
Власівського водозабору

До реконструкції Після реконструкції



Результати реконструкції насосної станції №2 
Власівського водозабору КП "Кременчукводоканал":

▪ Заміна застарілого насосного обладнання, забезпечення резерву потужності.

▪ Забезпечення стабільного тиску води на виході насосної станції №2 
незалежно від коливання водоспоживання водоочисної станції та ТЕЦ.

▪ Безперебійна подача води в широких межах однією групою насосів.

▪Зниження споживання електроенергії за рахунок частотного регулювання 
(очікуване річне зниження 10 – 14 %).



Схема постачання вихідної води від Власівського водозабору до ВОС



Ремонт водогону технічної води Д-1100 мм 
(лютий 2017 року) 



Водоочисна станція м. Кременчука



Технологічна схема водопровідних очисних споруд м. Кременчука





Вертикальні змішувачі І черги Швидкі фільтри І черги 

В технологічній схемі І-ої черги передбачені:
•2 вихорових змішувача,

•6 горизонтальних відстійників з вбудованими камерами пластівцеутворення
•6 швидких фільтрів

Знезараження – рідким хлором





В технологічній схемі ІІ-ої черги передбачені:
•вхідна камера

•5 мікрофільтрів
•контактна камера

•коридорний змішувач
•10 контактних освітлювачів

•Знезараження – рідким хлором

Контактні освітлювачі ІІ черги



Хлораторна

Мікрофільтри ІІ черги



Насосна станція ІІ-підйому

На насосних агрегатах № 9 і 11 встановлено електродвигуни фірми “SIMEN” та перетворювачі 
частоти струму



На горизонтальних відстійниках виконано заміну 6 засувок з гідравлічним 
приводом діаметром 400 мм на дискові поворотні затвори з електроприводом 



Оснащення лабораторії сучасним контрольно-аналітичним обладнанням

З набранням чинності змін до нормативних  законодавчих документів
(ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною” та ДСТУ 4808:2007Джерела централізованого водопостачання)
необхідно забезпечити лабораторії підприємства сучасними засобами контролю за 

показниками  якості води джерел питного водопостачання та питної води.



СХЕМА
магістральних водогонів та

розподільчих водопровідних мереж
міста Кременчука

Загальна довжина становить 438 км, з них:

- водоводи  69,323 км;
- вуличні мережі  173,895 км;
- внутрішньоквартальні та дворові  194,782 км.

Ветхих та аварійних мереж 131 км, або 30%, з них:

- водоводи 13,1 км (19%);
- вуличні мережі  56,4 км (32%);
- внутрішньоквартальні та дворові  61,4 км (32%).



Кількість аварій та пошкоджень на мережах за останні три роки:

2016 рік – 867 шт. (2,0 аварії на 100 км мереж);
2017 рік – 989 шт. (2,3 аварії на 100 км мереж);
2018 рік – 1175 шт. (2,7 аварії на 100 км мереж).



Аварійність водопровідних мереж

квт. 101, діаметр – 600 мм вул. Сумська, діаметр – 600 мм



Аварійність водопровідних мереж

вул. Бетонна, діаметр – 400 мм вул. Кагамлицька, діаметр – 400 мм



Капітальний ремонт  ділянок водопровідних мереж

вул. Велика Набережна, діаметром 225 мм просп. Свободи, діаметром 150 мм

Замінено водопровідної мережі:
2016 рік – 1797 м
2017 рік – 1590 м
2018 рік – 1523  м



Заміна запірно-регулюючої арматури на технічних водогонах

Використано технологію демонтажних вставок
без застосування зварювальних робіт (р-н ВОС)

Стара  клинова засувка діаметром 800 мм Дисковий поворотний затвор HAWLE 
діаметром 800 мм



Заміна запірно-регулюючої арматури на трубопроводах питного водопостачання

Дисковий поворотний затвор HAWLE діаметром 800 мм Засувка JAFAR діаметром 200 мм

вул. О. Вовка, стара клинова засувка
діаметром 200 мм після її демонтажу

Засувка клинова діаметром 800 мм
вул. Молодіжна



Заміна запірно-регулюючої арматури на дюкерних мережах

Засувки Erhard діаметром 600 мм

Правий берегЛівий берег



Заміна насосних агрегатів на підвищуючих насосних станціях

Установки підвищення тиску на базі насосів  WILO-MV

До заміни Встановлене обладнання



Заміна насосного обладання ЦТП-123

Насосні установки підвищення тиску марки Grundfos
(витрата – 20 м3/год. і 40 м3/год., напір – 50 м)

До заміни Встановлене обладнання



Реконструкція насосної станції ІІІ підйому

Після реконструкціїДо реконструкції



Заміна насосних агрегатів на Димурівському водозаборі

Питного водопостачання
Насоси Grundfos

До заміни

Встановлене обладнання



Діаграма приведених затрат будівництва ВОС
на базі Димурівського водозабору



Основні заходи розвитку системи водопостачання міста Кременчука:

Лівобережжя:
Облаштування на існуючому майданчику ВОС окремого комплексу водопровідних очисних 
споруд потужністю 75 тис. м3/добу з використання сучасних технологій підготовки питної 

води.
Результат впровадження – відмова від використання рідкого хлору для знезараження 

води, приведення якості питної води у повну відповідність нормам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 по залізу, марганцю, окислюванності та хлорорганічним сполукам.

Правобережжя:
Облаштування на території існуючого Димурівського водозабору комплексу 

водопровідних очисних споруд для забезпечення мешканців Правобережжя питною водою 
в повному обсязі (в середньому 20-30 тис. м3/добу)

Результат впровадження – знизити навантаження на мережу водопостачання міста, 
автономно забезпечувати мешканців Крюкова питною водою.



План напірних колекторів та споруд каналізації м.Кременчука



Каналізаційні очисні споруди лівого берега м. Кременчука



Технологічна схема Лівобережних КОС



Реконструкція Лівобережних каналізаційних очисних споруд (КОС)

Результати впровадження першого етапу реконструкції:
середня потужність 48 тис. м3 /добу.

максимальна продуктивність – 59,1 тис. м3 /добу.

2011 – 2012: проектування (загальна кошторисна вартість першого пускового 
комплексу в цінах станом на 28.01.2015 р. становить 67 182,809 тис. грн.)

- Міжнародний консультант WPK EKO-KONSALTING, (Польща) Проектний науково-
дослідний інститут комунальних споруд міст ТОВ “Інститут “УкркомунНДІпроект”, 
(м.Харків, Україна)

2013 – 2014: реконструкція (перший пусковий комплекс)

кошти Світового Банку - 37 880,515 тис. грн.
власні кошти КП “Кременчукводоканал”  - 1 659,250 тис. грн.

2014 – 2015: пусконалагоджувальні роботи

- налагоджування  технології системи біологічного очищення стічних вод, вибір 
режимів роботи обладнання, досягнення результатів очищення стоків, що не 
перевищують гранично допустимі концентрації



Грабельне відділення з приймальною камерою до реконструкції



Грабельне відділення після реконструкції
Решітка ступінчата тонкого очищення

тип MN XS 2400-1500-6
Шнековий спіральний транспортер тип U 250

Шнековий прес тип SP 300-500 Грабельне відділення після реконструкції



Приймальна камера після реконструкції

Стан вхідних затворів

приймальної камери

перед грабельним відділенням

до реконструкції

Приймальна камера з шиберними 
затворами після реконструкції



Шиберні засувки перед пісколовками
Зовнішній вигляд грабельного відділення з 

контейнерним майданчиком після реконструкції



Реконструкція первинних відстійників
Первинний відстійник №3 до реконструкції Реконструкція первинного відстійника №3

Робота первинного відстійника №4 
після реконструкції

Розподільча камера перед первинними 
відстійниками



Чотирьох коридорні аеротенки (до реконструкції)

Робота аеротенків (біореакторів)

Зони нітрифікації (ліворуч) та денітрифікації (праворуч).Монтаж  системи  аерації

Влаштування направляючої потоку

стічних вод в зоні денітрифікації 

Реконструкція аеротенків



Реконструкція вторинних відстійників
Реконструкція вторинних відстійників

Мулова камера вторинних відстійниківВторинний відстійник №2 після реконструкції

Розподільча камера перед 
вторинними відстійниками



Реконструкція компресорної
Повітродувка

Компресорна після реконструкціїНагнітач

Повітродувка  KUBIČEK 3D90C-400K ES



Реконструкція системи подачі повітря
Заміна повітропроводів

Трансформаторна після реконструкції.

Трансформатори сухі 6/0,4кВ TES-R 1000кВА

Розподільча система подачі повітря



Потребують реконструкції
Горизонтальні пісколовки

Насосна станція при первинних відстійниках

Станція зовнішньої рециркуляції мулу

Система знезараження стічних вод



Каналізаційні очисні споруди Крюкова



Крюківські каналізаційні очисні споруди

Крюківські каналізаційні очисні споруди збудовані в 1983 році «Кременчуцьким
сталеливарним заводом» по проекту інституту УКРГИПРОТЯЖМАШ м. Харків,

який був розроблений у 1975 році.

Комплекс очисних споруд потужністю 14,7 тис. м3/добу (в окремі періоди до 20 тис. м3/добу),
призначений для повної біологічної очистки стоків.

Приймальна камера



Блок механічної очистки Крюківських КОС
Будівля решіток

Пісколовки

Первинні вертикальні відстійники

Розподільча камера перед первинними відстійниками



Технічний стан споруд Крюківських КОС
Система подачі повітря

Аеротенки

Вторинні відстійники

Блок ємностей



Потребують реконструкції
Блок доочистки стічних вод

Машзал блоку доочищення

Контактні резервуари

Існуюча система знезараження



Утилізація рідких відходів

Існуюча технологія утилізації рідких відходів – складування на 
піскових та мулових майданчиках.

Кількість мулових майданчиків:
Лівобережні КОС – 22 шт, загальна площа – 14,9 га.
Правобережні КОС – 8 шт, загальна площа – 1,28 га.

Обсяг накопичених мулів:
Лівобережні КОС – 23,7 тис. т по сухій речовині (вологість 85%)

Правобережні КОС – 5,2 тис. т по сухій речовині (вологість 69,83%)

Переповнені мулові майданчики

Накопичені на мулових картах сухі технологічні відходи 
класифіковано

як малонебезпечні відходи 4-го класу



Мулове господарство Лівобережних КОС
Установка зневоднення осаду “HUMBOLT WEDAG»

не працює

Метантенки – не діючі

Радіальні мулоущільнювачі

не працюють

Мулові майданчики - переповнені



Мулове господарство Крюковських КОС
Аеробні стабілізатори

Мулоперегнівачі

Мулові майданчики
переповнені



Розробка та впровадження комплексних концепцій переробки 
рідких відходів каналізаційних очисних споруд (КОС) міста

- Загальний підхід:
трансформація підприємства від споживання до генерації енергетичних 

ресурсів за рахунок переробки рідких відходів, що мають потенціал до 
отримання біогазу, з наступним виробництвом електричної та теплової 

енергії.

- Зменшення навантаження на навколишнє середовище внаслідок скорочення 
обсягів нових рідких відходів, що утворюються.

- Можливість прийняття на переробку інших, біологічно деградуємих відходів 
міста – підприємств харчової промисловості, відходів целюлози, листя та 

інше.



Qпроект. - 48 тис. м3/добу 



Заміна насосного обладнання на станціях перекачування стічних вод

Станція перекачування №11 Станція перекачування №16



Реконструкція каналізаційної насосної станції №17
(роботи продовжуються)

Грабельне відділення до реконструкції Грабельне відділення під час реконструкції



Влаштування зливних станцій:
- в лівобережній частині міста на каналізаційних насосних станціях СП-1 
по вул. Леонова та СП-17 по просп. Полтавському;
- в правобережній частині міста – на території Крюківських 
каналізаційних очисних споруд по набережній Лейтенанта Дніпрова

Місце зливу на СП-17 Місце зливу на КОС Крюкова



Руйнування приймальної камери на території СП-12
(листопад 2015 р.)



Станція приймання стічних вод від асенізаційної техніки

FEKO+ фірми «POL EKO» (на СП-17)
Зовнішній вигляд

Склад технологічного
обладнання:

- дробарка (подрібнювач великих включень) та 
уловлювач каміння;
- електромагнітний витратомір та 
вимірювальний модуль якості стічних вод (рН, 
електропровідність та температура).



Руйнування приймальної камери на території СП-1
(лютий 2018 р.)



Аварійність каналізаційних мереж

пров.  Героїв Бреста, діаметром 600 мм



Аварійність каналізаційних мереж

СП-3, діаметром 500 мм СП-12, діаметром 500 мм



Технічний стан каналізаційних мереж

Рівень зношеності мережі водовідведення – 62,5%
Аварійність мережі водопостачання – 0,17 аварії на 1 км трубопроводу 



Капітальний ремонт ділянок каналізаційних мереж

СП-10, діаметром 400 мм вул. Ген. Манагарова, діаметром 300 мм

Замінено каналізаційної мережі:
2016 рік – 132 м
2017 рік – 196 м
2018 рік – 292 м



Придбання спецтехніки (2018 рік)

Каналопромивочна машина високого тиску 
ROM Eco Nomic 200/60 на базі автомобіля 

IVECO DAILY

Відеоінспекційна камера 
minCam



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ:

- Закінчення реконструкції лівобережних КОС;

- Виконання проектних робіт та реконструкція правобережних КОС;

- Впровадження на КОС технологій утилізації мулу;

- Заміна напірних колекторів згідно розроблених проектів;

- Проектування та заміна аварійних напірних та самопливних колекторів;

- Закінчення будівництва зливних станцій на СП-1 та правобережних КОС;

- Оновлення парку землерийної та спеціалізованої техніки;

- Реконструкція та відновлення технологічного обладнання СП міста.



Дякую за увагу!


