
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      ПРОЄКТ 

 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від                              № 
м. Краматорськ      
 
 
Про погодження  Плану розвитку на 

2022-2026 роки КВП 

«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
 
 

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 План розвитку  на 2022-2026  роки  КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ 

ВОДОКАНАЛ» (додається). 
 
2. КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» забезпечити виконання Плану розвитку  

на 2022-2026  роки.  
 
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 
                                       №   

 
План розвитку на 2022-2026 роки КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

 
I. Загальні положення 

 
План розвитку на 2022-2026 роки КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» (далі 

План) спрямований на розв´язання  однієї  з  найважливіших  соціальних проблем  -  
забезпечення  споживачів  якісними послугами  з водопостачання та водовідведення  в 
необхідній кількості, при економічно обґрунтованих тарифах. 

Необхідність  розробки цього Плану зумовлена: 
- значною зношеністю технологічного обладнання, мереж централізованого водопостачання та 

водовідведення;  
- підвищенням кількості  аварійних ситуацій  на водопровідних та каналізаційних мережах. 
 

II. Мета та основні завдання Плану 
 

Метою Плану є виконання  першочергових завдань, спрямованих на сталий  розвиток  

систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Краматорська. 
Завдання Плану: 

- забезпечення  стабільного водопостачання та водовідведення; 
- забезпечення якісною питною водою  населення  та підприємств;  
- раціональне  використання  питної води  в процесі виробництва та надання послуг з центра-
лізованого водопостачання; 
- створення  сприятливих умов  для оптимальної  безперебійної роботи  систем 

централізованого водопостачання  та водовідведення; 
- зниження рівня  втрат питної води в мережах; 
- вирішення питання соціальної та  екологічної  направленості - безаварійна робота 
каналізаційної насосної станції № 3, охорона навколишнього природного середовища міста 
Краматорська, уникнення забруднення грунту стічними водами; 
- підвищення  надійності роботи  системи водовідведення  шляхом застосування  сучасного  

обладнання і матеріалів. 
III. Головні проблеми 

 
План спрямований на вирішення головних проблем, пов´язаних з централізованим 

водопостачанням та водовідведенням:  
- в незадовільненому технічному стані перебуває третина  водопровідно-каналізаційних  
мереж. У зв´язку з тривалим строком експлуатації, а саме понад 50 років,   25,9 %  (158,832 км) 

водопровідних та 38,8 % (93,737 км)  каналізаційних мереж знаходяться в зношеному стані. 
Часті пориви ведуть до втрат води, її нераціонального використання та збільшення витрат на  

утримання та ремонт мереж; 
- морально застаріле насосне обладнання. Існуючі насоси, встановлені на водопровідних та 

каналізаційних  насосних станціях морально та фізично зношені  та потребують заміни на  

нові, більш сучасні, менш енергоємні; 
- морально застаріла землерійна техніка. При усуненні аварійних ситуацій на водопровідно - 
каналізаційних мережах та виконанні робіт із заміни мереж задіяні  екскаватори. В результаті 

експлуатації землерійної техніки протягом тривалого часу, екскаватори знаходиться в  
технічно, морально застарілому і зношеному стані   та потребують значних   фінансових 

витрат на капітальний ремонт  та обслуговування. На даний час 3 екскаватори знаходяться  в 

дуже  незадовільному технічному стані та потребують заміни. 
- повернення позики згідно договору  субкредитування  від 04.12.2014  № 13010-05/127, 
укладеного в рамках спільного зі  Світовим Банком  проекту «Розвиток міської 

інфраструктури-2»   на закупівлю автотракторної техніки, яка була передана в 2016 році.   
Наявність  даних  проблем призведе до збільшення  собівартості водопостачання та 

водовідведення. 



IV. Шляхи вирішення головних проблем 
 

Для вирішення головних проблем визначені основні першочергові заходи, які включені  
в План розвитку  на 2022-2026 роки КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»  

 
№ 

з/п 
Найменування 

заходів 

(пооб´єктно) 

Сума ,         
тис. грн., 

(без 

ПДВ) 

Графік здійснення заходів та використання коштів                  
на планований період,  тис. грн. (без ПДВ)              

2022             
рік 

2023           
рік 

2024  
рік 

2025  
рік 

2026 
рік 

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, 2357 п/м 

6382,02 3232,81 3149,21    

1.2. Реконструкція 

водопровідних 

мереж  міста 

Краматорська 

(бул. Краматор-
ський (права та 

ліва сторони), 
вул. Вацетіса, 

вул. Ювілейна), 
3705 п/м 

10715,62   3043,52 3742,49 3923,61 

2. Інші заходи, з них: 
2.1. Повернення 

позики згідно 

договору   
субкредитування  

від 04.12.2014                           
№ 13010-05/127    

2806,40 561,28 561,28 561,28 561,28 561,28 

Усього по розділу  

водопостачання 
19904,04 3794,09 3710,49 3604,80 4303,77 4490,89 

II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ  

1. Заходи зі зниження питомих витрат,  з них: 
1.1. Облаштування 

(оснащення) 

каналізаційної 

насосної станції 

№ 3 обладнанн-
ям (погружним 

каналізаційним 

насосом з  ша-
фою керування 

та захисту), 1 од.  

1517,25 1517,25     

1.2. Реконструкція  

системи 

водовідведення  

від КНС № 6, 

1000 п/м  

5273,41   1672,77 1756,41 1844,23 

1.3. Придбання 

екскаватора 

VOLVOEW60E,

1593,11  1593,11    



1 од. 
2. Інші заходи, з них: 
2.1. Повернення 

позики згідно 

договору  
субкредитування 

від 04.12.2014         
№ 13010-05/127                     

1110,60 222,15 222,15 222,15 222,15 222,12 

Усього по розділу  

водовідведення 
9494,37 1739,37 1815,23 1894,89 1978,53 2066,35 

Усього за Планом 
розвитку  

29398,41 5533,46 5525,72 5499,69 6282,30 6557,24 

 
V. Фінансування Плану 

 
Фінансування заходів,  передбачених Планом, здійснюватиметься за рахунок 

амортизаційних відрахувань КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» та виробничих 

інвестицій з прибутку.  
VI. Очікувані результати  виконання Плану 

 
 Реалізація заходів Плану  розвитку  на  2022-2026 роки  дозволить отримати наступні 

результати: 
- зниження понаднормових втрат та витрат купованої води на  73,822 тис.  м. куб. на загальну 

суму 1 354,92 тис. грн. (без ПДВ);  
 - зменшення витрат на електроенергію  на 82 125 кВт/рік на загальну суму  291,62 тис. грн. 

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

загальну суму  100,00 тис. грн. (без ПДВ); 
- зменшення витрат на аварійно-відновлювальні роботи на мережах водовідведення                           

на суму 476,23 тис. грн.; 
- зменшення витрат на паливно – мастильні матеріали та обслуговування землерийної техніки 

на загальну суму 120,00 тис. грн.; 
 Загальний економічний ефект від впровадження заходів, включених до  Плану складе   

2 342,77   тис. грн. 
Виконання Плану забезпечить  соціальну спрямованість: 
-  уникнення   аварійних ситуацій  на водопровідних та каналізаційних мережах; 
- уникнення забруднення грунту  стічними  водами; 
- запобігання погіршення екологічної обстановки та виникнення екологічної                            

та техногенної катастроф у місті Краматорську. 
- зменшення позики згідно Договору субкредитування № 13010-05/127 від 04.12.2014 за 

рахунок  часткового повернення позики  у загальній сумі 3 917,00 тис. грн. 
 
 

Директор КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ     
ВОДОКАНАЛ»       Валентин ЯКОВЕНКО 

 

 
Керуючий справами       Ірина СЛАВИНСЬКА 


