
                                                                                                                            
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 
від 27.10.2021 № 18/VIII-960 
м. Краматорськ 
 
 
Про внесення змін до Програми 

реформування і розвитку 

водопровідно-каналізаційного 

господарства на території м. 

Краматорська на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради 

від 17.12.2020 № 2/VIII-33 
 
 

Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
 міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А:  
 
 Внести зміни до Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства на території м. Краматорська на 2021-2023 роки (далі – Програма), 

затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-33, а саме: викласти додаток 2 

до Програми «Перелік інвестиційних проектів, які пропонуються до реалізації у 2021-
2023рр» в новій редакції (додається). 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                       Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 

 



           
                Додаток 
                до рішення міської ради 
                27.10.2021 № 18/VIII-960 
 
                Додаток 2 
                до Програми  
  

Перелік інвестиційних проєктів, які пропонуються до реалізації у 2021-2023рр 
 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

 
Термін     

виконання 
Наявність                

позитивного 

експертного  звіту 
Виконавець 

Орієнтовна 

вартість 

робіт,            

тис. грн. 

Очікуваний результат Економічний ефект, тис. 

грн. 
найменування 

показника 
значення 

показника 

1 2  3 4 5 6 7 8 

1. Забезпечення енергозбереження 

1. 
Реконструкція насосної станції II-го 

підйому фільтрувальної станції                               
м. Краматорськ 

2021 
 № 00-1325-15/13 

від 30.12.2015р.  

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

4563,80 заміна             

насосного 

обладнання 

2 насоса 
947,9 тис. грн./ рік 

2022 41421,84 8 насосів 

2. 
Реконструкція міських очисних               

споруд м. Краматорськ 
2023 

№ 05-0028-15                
від 09.08.2016р. 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
29790,01 

заміна                 

повітродувок, 

аеротенок 

6 аеротенок,  
6 
повітродуво

к 

1 239,4 тис. грн..,               

покращення якості 

очищення стічної води 

3. 
Встановлення будинкових водомірів             
(388 од.) 

2021 
№ 10-0120-19             

від 28.03.2019р. 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
11163,00 облік води 100% 

973,5 тис. грн.  на рік 

 
Разом по забезпеченню 

енергозбереження: 

2021 
  

15726,80 
  

 

2022 41421,84 
2023 29790,01 

2. Підвищення надійності роботи систем водопостачання 

1. 

Реконструкція системи водопостачання            
з облаштуванням контрольних                    

точок та регуляторів тиску м. Краматорськ 

Донецької області 

 
 

2021 

№ 05-0242-15  від 

19.05.2016р. 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
30639,66 

розподіл води 

по місту з 

достатнім 

тиском 

контрольних 

точок 74 од., 

регуляторів 

тиску 46 од. 

77,5 тис. грн. на рік 

 
Разом  по  підвищенню  надійності    
роботи систем: 

2021   30639,66   
 

3. Підвищення надійності роботи систем водовідведення 



1. 
Реконструкція системи  водовідведення    
по вул. Дружби (вул. Леніна)                                 
м. Краматорськ 

2022 
ПКД розроблено у 

2015р. 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
3258,29 заміна мереж 1,33 км 

 

2. 
Реконструкція системи  водовідведення    
по вул. В. Садова м. Краматорськ 

2021 
ПКД розроблено у 

2015р. 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
9502,33 заміна мереж 0,9 км 

 

3. 
Реконструкція системи  водовідведення  
по вул. Залізнодорожня   м. Краматорськ 

2023 
ПКД розроблено у 

2015р. 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
10916,50 заміна мереж 1,4 км 

 

4. 
Реконструкція системи  водовідведення  
по вул. Михайла Петренка                                 
(вул. Героїв Союзу)  м. Краматорськ 

2021 
ПКД розроблено у 

2015р. 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
7187,86 заміна мереж 1,1 км 

 

5. 
Реконструкція системи  водовідведення 

від КНС № 6 м. Краматорськ 
2021 

ПКД розроблено у 

2015р. 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
6824,74 заміна мереж 0,4 км 

 

6. 
Реконструкція каналізаційного колектору  

мікрорайону "Лазурний" 
2021 

№ 10-00659-16 від 

01.06.2018 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
44910,50 заміна мереж 4,0 км 

 

 
Разом по підвищенню надійності роботи 

систем водовідведення: 

2021 
  

68425,40 
  

 
2022 3258,29 
2023 10916,50 

4. Поліпшення якості води 

1. 

Реконструкція  системи знезараження   
питної  води на фільтрувальній станції         
з впровадженням  електролізних установок 

по  виробництву  гіпохлориту натрію 
 

2021 
№ 05-1888-15       

від 28.01.2016р. 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
40230,42 

поліпшення   

якості питної 

води 
 

1000,000 тис. грн. 

2. 
Реконструкція залу  фільтрів                   
фільтрувальної станції м. Краматорськ 

2022 
№ 10-0030-18  від 

22.01.2018р. 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
27329,49 

поліпшення   

якості питної 

води 
7 фільтрів 

183,245 тис. грн. 

3. 

Реконструкція (переоснащення)                
хіміко-бактеріологічної лабораторії      

КВП "Краматорський водоканал"                 
м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 34 

2021 
№ 10-01015-17 від 

30.10.2017р. 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
15682,11 

забезпечення 

виконання 

якісного 

контролю 

питної води 

1 об'єкт 

більш точне вимірювання 

показників питної води 

виключить відсутність 

похибки при вимірюванні 

показників питної води та 

вплив людського фактору 

на вимірювання, 

дозволить прискорити 

отримання результатів 

аналізів 
 



 Разом по поліпшенню якості води: 
2021 

  
55912,53 

  

 

2022 27329,49 

5. Розвиток системи водопостачання 

1. 
Будівництво системи водопостачання   
селища "Степове" 

 
2023 

№ 10-01535-18 від 

21.12.2018р. 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
10465,20 

будівництво 

мереж,   

стабілізація 

водопостачанн

я 

11,5 км 

 

3. 

Будівництво водозабірних споруд                

з використанням місцевих перспективних 

джерел для альтернативного 

водопостачання м. Краматорська  

2021 

№ 10-01745-17/ТО                     

від 25.12.2017р., 

необхідна 

розробка проекту 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
28000,00 

будівництво 

свердловин, 

мереж, 

насосної 

станції 

7 
свердловин, 

1 насосна 

станція, 7 км 

мереж 

зменшення обсягів 

покупної питної води на 

4444,100 тис.м³/рік на 

суму 27784,857 тис. грн. 

 
Разом по розвитку системи 

водопостачання 

2021 
  

28000,00 
  

 

2023 10465,20 

6. Інше 

1. 

Фінансова підтримка КВП 

«Краматорський водоканал» на покриття 

збитків для погашення заборгованості за 

воду та енергоносії 

 
2021 

ПКД не потрібно 

Відділ 

транспорту, 

зв’язку та 

енергетики, КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

38433,24 зменшення 

заборгованості 

підприємства 

перед КП 

«Компанія 

«Вода 

Донбасу» 

 

 

 
2022 

40000,00 

 

2023 40000,00 

2. 
Фінансова підтримка на погашення 

заборгованості за воду згідно договорів 

реструктуризації  

 
2021 

ПКД не потрібно 

Відділ 

транспорту, 

зв’язку та 

енергетики, КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

12800,00 зменшення 

заборгованості 

підприємства 

перед КП 

«Компанія 

«Вода 

Донбасу» 

 

 

 
2022 

20000,00 

 

2023 20000,00 

3. 

Придбання  обладнання   для  служби 

контролю  раціонального  використання  

води (корелятор - 1 од., ультразвуковий 

переносний  розходомір -  2 од., 

течепошукач - 1 од.,  геородар - 1 од.) 

2021 

ПКД не потрібно 
КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

146,70 
пошук витоків 

води, 

скорочення 

витрат на 

усунення 

аварій 

 

 

2022 834,94 



4. Заміна пожежних гідрантів 

2021 

ПКД не потрібно 
КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

800,00 
пожежна 

безпека 
200  од. 

 

2022 1100,00 

2023 1100,00 

5. Придбання кришок люків 

2021 

ПКД не потрібно 
КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

630,00 
безпека 

мешканців 

міста 
1000 од. 

 

2022 800,00 

2023 800,00 

6. Придбання зварювального агрегату 
 

2021 
ПКД не потрібно 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
957,84 

швидке 

усунення 

аварійних 

ситуацій 

2 од. 

 

7. 
Придбання підйомника гідравлічного               
(4-х тоний двостійковий) 

 
2021 

ПКД не потрібно 
КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
140,00 ремонт техніки 1 од. 

 

8. Придбання засувок Ф 100 мм – Ф 500 мм 

2021 

ПКД не потрібно 
КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

1000,00 швидке 

усунення 

аварійних 

ситуацій 
 

479 од. 

 

2022 2936,14 

2023 2936,14 

9. Придбання труб Ф 100 мм – 500 мм 

2021 

ПКД не потрібно 
КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

2590,85 

зменшення 

витоків 
10,0 км 

 

2022 5500,00 

2023 5500,00 

10. 

Реконструкція виробничої ділянки КВП 

"Краматорський   водоканал"               з    

впровадженням  технології 

горизонтального буріння 

 
 
 
 

2021 

№ 10-01405-17 
від 31.01.2018р. 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
29671,19 

усунення 

аварійних   

ситуацій   без 

порушення  

асфальтового 

покриття 

1 об’єкт 

додаткові робочі місця, 
виконання робіт без по-
рушення асфальтового 

покриття, елементів  бла-
гоустрою та зеленої зо-ни, 
залучення додаткових 
коштів для підпри-ємства 
шляхом виконання робіт 

для сторонніх організацій  

11. 

Ліквідація  іншого забруднення  

навколишнього  природного   середовища  

(придбання насосів для забрудненої 

рідини) 

 
2021 

ПКД не потрібно 
КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

5536,83 
уникнення 

екологічної  та 

техногенної  

катастроф, 

безаварійна 

робота 

10 од. 

 

 
2022 

1500,00 



2023 1500,00 
насосних 

станцій 

12. 
Придбання аварійних автомашин             

Газель 

 
 

2022 
ПКД не потрібно 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
3879,20 

заміна 

вантажнопасаж

ирскої техніки 

на  легкові 

автомобілі  з 

меншим 

розходом  

паливно-
мастильних 

матеріалів 

4 од. 

 

13. Придбання екскаватора 
 

2022 
ПКД не потрібно 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
3000,00 

заміна 

морально та 

фізично 

зношеного 

рухомого  

парку 

1 од. 

 

14. Придбання асбочок 
 
 

2023 
ПКД не потрібно 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
3042,00 

заміна 

морально та 

фізично   

зношеного  

рухомого  

парку 

2 од. 

 

15. 
Придбання грузової бортової  машини з  

маніпулятором вантажопідйомністю 7 тон  
2021 ПКД не потрібно 

 
КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

2480,000 

заміна 

морально та 

фізично   

зношеного  

рухомого  

парку 

1 од.  

 

16. 
Розробка нормативів питного 

водопостачання для населення м. 

Краматорська 

 
2022 

ПКД не потрібно 
КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
200,00   

 

17. 

Реєстрація права постійного користування 

земельними ділянками,             які 

перебувають в користуванні КВП 

«Краматорський водоканал» 

 
 
 
 

2021 

ПКД не потрібно 
КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
320,80 

отримання 

правовстановл

юючих 

документів на 

земельну 

ділянку за 

адресою вул. 

Магістральна, 

3 

 

 

18. Придбання іншого обладнання                      2021 ПКД не потрібно КВП 976,00 зниження   



та матеріалів 
2022 

«Краматорський 

водоканал» 
 

5000,00 
аварійності  

2023 5000,00 

19. 
Розробка проектно-кошторисної                 

документації пріоритетних для міста 

проектів  

2021 

ПКД не потрібно 
КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

1138,044 
коригування 

існуючих ПКД 

та розробка 

нових 

 

 

2022 1000,00 

2023 1000,00 

20. 
Придбання причепу для перевезення 

техніки 
2021 ПКД не потрібно 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
380,00 

заміна 

морально та 

фізично   

зношеного  

рухомого  

парку 

1 од. 

 

21. 
Придбання крана-маніпулятора на базі 

автомобіля МАЗ 5340с2 
2021 ПКД не потрібно 

КВП 

«Краматорський 

водоканал» 
3970,00 

заміна 

морально та 

фізично   

зношеного  

рухомого  

парку 

1 од. 

 

 Разом інше: 

2021 

 

101971,5 

  

 

2022 85750,28 

2023 80878,14 

Всього по інвестиційних проєктах: 

2021 

 

300675,9 

  

 

2022 157759,9 

2023 132049,85 

 
 
 
 
Секретар міської ради              Ігор СТАШКЕВИЧ 


