
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ПРОЄКТ 

 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від                              № 
м. Краматорськ      
 
 
Про погодження  Інвестиційної 

програми розвитку водопровідно - 
каналізаційного господарства м. 

Краматорська на 2022 рік 
 
 
З метою покращення постачання питної води та налагодження водовідведення, усунення 

можливості виникнення надзвичайних ситуацій, керуючись ст. 30  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 
виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
1. Погодити Інвестиційну програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. 

Краматорська на 2022 рік  (додається). 
 
2. КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»  забезпечити виконання Інвестиційної 

програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Краматорська на 2022 
рік. 
 
3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти  на заступника  міського голови 

відповідно до розподілу повноважень. 
 
 
 
Міський голова                                                Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення виконкому міської ради 

                                       №   
Інвестиційна програма 

розвитку водопровідно-каналізаційного господарства 
м. Краматорська на 2022 рік 

 
№ 

з/п 
Найменування заходів (пооб´єктно) Сума ,         

тис. грн., 

(без 

ПДВ) 

Кошти підприємства,              

тис. грн.  (без ПДВ) 

амортизаційні 

відрахування 
виробничі 

інвестиції 

з прибутку 

I. ВОДОПОСТАЧАННЯ 
1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також ресурсів, з них: 

1.1. Реконструкція водопровідної  мережі                    
по вул. Петрівська  м. Краматорськ, 

(коригування), II черга,  1400 п/м 

3232,81 3232,81  

2. Інші заходи, з них: 
2.1. Повернення позики згідно договору  

субкредитування  від 04.12.2014                           
№ 13010-05/127               

561,28  561,28 

Усього по розділу  водопостачання  3794,09 3232,81 561,28 
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ  

1. Заходи зі зниження питомих витрат,  з них: 
1.1. Облаштування (оснащення) каналізаційної 

насосної станції  № 3 обладнанням 

(погружним каналізаційним насосом                    
з шафою керування та захисту), 1 од. 

1517,25 1517,25  

2. Інші заходи, з них: 
2.1. Повернення позики згідно договору  

субкредитування від 04.12.2014          
№ 13010-05/127                     

222,12  222,12 

Усього по розділу  водопостачання  1739,37 1517,25 222,12 
Усього за Інвестиційною програмою  5533,46 4750,06 783,40 

 

 Висновки щодо отримання результатів впровадження   
Інвестиційної програми у 2022 році 

  
 Інвестиційна програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста 

Краматорська (далі – Інвестиційна програма) розроблена КОМУНАЛЬНИМ 

ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» в рамках 

Програми соціально-економічного розвитку  на 2022  рік. 
 Планується використання амортизаційних відрахувань у повному обсязі 

спрямувати  на заходи з реконструкції водопровідних мереж та  облаштування 

(оснащення) каналізаційної насосної станції  № 3  насосним обладнанням. Заходи  мають 

перш за все соціальну направленість та їх реалізація забезпечить стабільне 

водопостачання, безаварійну роботу каналізаційної насосної станції, охорону 

навколишнього природного середовища міста, зниження  кількості   споживання 

електроенергії підприємством. 
 При виконанні в повному обсязі  заходів, включених в  Інвестиційну програму                   

на  2022 рік  підприємством очікується отримати наступні  результати: 
- зниження  понаднормових  втрат купованої води на  3 487  м. куб. на суму 64,000 тис. 

грн. (без ПДВ);  



  - зменшення   витрат на ліквідацію аварій на водопровідних мережах  на загальну 

суму  181,201 тис. грн. (без ПДВ); 
- зменшення витрат на електроенергію  на 82 125 кВт/рік на загальну суму  291,618 тис. 

грн. (без ПДВ); 
- зменшення витрат на обслуговування  та ремонт  насосного обладнання                            

на загальну суму  100,000 тис. грн. (без ПДВ). 
 В цілому економічний ефект від впровадження всіх заходів Інвестиційної програми 

на 2022 рік складе   636,82   тис. грн. 
 Окрім економічного ефекту, Інвестиційна програма на 2022 рік забезпечить  

соціальну спрямованість, а саме: 
-  уникнення  виникнення аварійних ситуацій  на водопровідних  мережах та цілодобове 

забезпечення мешканців централізованим водопостачанням; 
-  уникнення забруднення грунту  стічними  водами; 
- запобігання погіршення екологічної обстановки та виникнення екологічної                            

та техногенної катастроф у місті Краматорську. 
Також підприємством очікується  зменшення позики згідно Договору субкредитування № 

13010-05/127 від 04.12.2014 за рахунок  часткового повернення позики  у 2022 році               
у сумі 783,40 тис. грн. 
 
 
 

Директор КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ     
ВОДОКАНАЛ»       Валентин ЯКОВЕНКО 
 

 
Заступник міського голови      Андрій БЕЗСОННИЙ 
 
 
 
 


