
ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА ПРОГНОЗНИЙ 

ПЕРІОД 
№ Назва заходу Примітка:  

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

1.2. Інші заходи (не звільняються від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу 

України), з них: 

1.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а  також втрат ресурсів, з них:  

1.2.1.1. Встановлення регуляторів тиску Д50…200мм на водопровідних мережах м.Кривого Рогу 
РД - 35 од. 

1.2.1.2. Капітальний ремонт водоводу ст.Д600мм на ПВХ Д400мм на ділянці вул.Рязанова,8 

вул.Охотська,1 м.Кривого Рогу 
L=0,42 км 

1.2.2. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: 

1.2.2.1. 

«Встановлення приладу обліку холодного водопостачання Ду=40мм багатоквартирного 

житлового будинку,  на зовнішніх водопровідних мережах, що належать територіальній 

громаді м.Кривого Рогу. Нове будівництво»  

160 од. 

1.2.4. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: 

1.2.4.1. 
Встановлення підвищувального насосного агрегата на ВНС-33, за адресою: Військове 

містечко №35, м.Кривий Ріг. 
1 од. 

1.2.4.2. 
Встановлення підвищувальних насосних агрегатів для забезпечення жителів 

багатоповерхових будинків достатнім тиском  
2 од. 

1.2.4.3. Придбання установки переносної проливної АС-П 2 од. 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

2.2. Інші заходи (не звільняються від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу 

України), з урахуванням: 

2.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

2.2.1.1. 
Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій з заміною насосного 

обладнання на менш енергоємне (КНС-3,11,26,29,30,35,36,38,41,44,45,46,49,52, 

60,61,70,75,76,77,78,89,100,102,104,111). 

н/агр. – 26 

од. 

2.2.1.2. «Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №57 на мкр.Східний-2, 

м.Кривий Ріг» 

н/агр - 1 од.,                                 

ПЧ – 1 од. 

2.2.1.3. 
«Реконструкція каналізаційної насосної станції №8                                                                                  

по  вул.Володимира Великого (Мелешкіна), м.Кривий Ріг». Придбання основного 

обладнання. 

н/агр. – 1 

од.,                     

ПЧ – 1 од. 

2.2.1.4. «Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №56                                                                                    

по  вул.Черняховського, 1а, м. Кривий Ріг». Придбання основного обладнання. 

н/агр. – 1 

од.,                     

ПЧ – 1 од. 

2.2.1.5. Будівництво мереж водовідведення м. Кривого Рогу L=4,6 км 

2.2.2. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: 

2.2.2.1 Встановлення технологічних приладів обліку стічних вод на каналізаційних насосних 

станціях міста (придбання датчиків для вимірювання витрат рідини) 

прил. обл. - 

114 од. 

2.2.6. Інші заходи, з них: 

2.2.6.1. Придбання каналопромивної машини KATMERCILER G2-KAT 1 од. 

2.2.6.2. 
Придбання екскаватора-навантажувача HYUNDAI H940S в комплекті з навісним 

обладнанням 
2 од. 

2.2.6.3. Придбання аналізатора рідини "Флюорат-02-5М" в комплекті 1 од. 

2.2.6.4. Придбання насосу трьохплунжерного кривошипного 1,3ПТ-50Д1 1 од. 

2.2.6.5. 
Придбання барового робочого органа ЭЦ-1800 (ширина цепу 140мм, з 

ходозменшувачем) 
1 од. 

2.2.6.6. Придбання екскаватора-планувальника на базі МАЗ-6312С3 1 од. 

2.2.6.7. Придбання аавтокрана МАЗ КС-3579 1 од. 

2.2.6.8. Придбання самоскиду МАЗ 6501 для вивозу осадів стічних вод 1 од. 

2.2.6.9. Придбання рН-метра 1 од. 



 

2.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

 

2.2.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

переоснащення каналізаційних насосних станцій з заміною насосного обладнання на 

менш енергоємне (КНС-3,11,26,29,30,35,36,38,41,44,45,46,49,52,60,61,70,75,76,77,78,89, 

100, 102,104,111). 

 

Підприємство має змогу виконати даний захід власними силами. Вартість даного 

заходу включає в себе придбання основного обладнання відповідно до обраної 

комерційної пропозиції. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні 

відрахування. 

 

  

2.2.1.2. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

технічного переоснащення каналізаційної насосної станції №57 на мкр.Східний-2, 

м.Кривий Ріг. 

Проектом передбачається технічне переоснащення існуючої каналізаційної 

насосної станції №57 шляхом заміни 1-го насосного агрегату на менш енергоємний. 

         Заміна насоса СД 2400/75 з ел. двигуном 800 кВт на насос KSB КWP К 300-

300-0503 з ел. двигуном потужністю 315 кВт та перетворювачем частоти.  

Підприємство має змогу виконати даний захід власними силами. Вартість даного 

заходу включає в себе придбання основного обладнання відповідно до обраної 

комерційної пропозиції. 

Вартість заходу – 1707,18 тис.грн.  

Термін окупності: 8 місяців 

Економічний ефект: 3 878,974 тис.грн. 

Економія електроенергії за рік складає 2 400,504 тис.кВт-год. на рік. 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні 

відрахування. 

 

 

 

 

2.2.1.3. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

технічного переоснащення каналізаційної насосної станції №8. 

 

Проектом передбачається технічне переоснащення існуючої каналізаційної 

насосної станції №8 шляхом заміни 1-го насосного агрегату на менш енергоємний. 

1. Заміна насоса СД 2400/75 з ел. двигуном 500 кВт на насос KSB КWP250-

250-630 з ел. двигуном потужністю 315 кВт та перетворювачем частоти.  

Підприємство має змогу виконати даний захід власними силами. Вартість даного 

заходу включає в себе придбання основного обладнання відповідно до обраної 

комерційної пропозиції. 

 

Вартість заходу –1498,22 тис.грн.  

Термін окупності: 10 місяців 

Економічний ефект: 4 570,508 тис.грн. 

 Економія електроенергії за рік складає 2 828,460 тис.кВт-год. на рік. 

 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – бюджетні кошти 

 

 

 

 

 



 

2.2.1.4. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

технічного переоснащення каналізаційної насосної станції №56. 

 

Проектом передбачається технічне переоснащення існуючої каналізаційної 

насосної станції №56 шляхом заміни 1-го насосного агрегату на менш енергоємний. 

 Заміна насоса СД 2400/75 з ел. двигуном 500 кВт на насос KSB КWP250-250-0630 

з  ел. двигуном потужністю 200 кВт та перетворювачем частоти.  

Підприємство має змогу виконати даний захід власними силами. Вартість даного 

заходу включає в себе придбання основного обладнання відповідно до обраної 

комерційної пропозиції. 

 

Вартість заходу – 1298,02 тис.грн.  

Термін окупності: 15 місяців 

Економічний ефект: 2 234,731 тис.грн. 

              Економія електроенергії за рік складає 1 382,964 тис.кВт-год. на рік. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – бюджетні кошти 

 

 

2.2.1.5.Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності  

будівництва мереж водовідведення м. Кривого Рогу 

Основною метою заходів є покращення технічного стану мереж водовідведення 

та екологічного стану джерел водопостачання, припинення  скиду неочищених стічних 

вод до поверхневих водойм, зниження енергоємності водовідведення. 

Будівництво нових колекторів Д160-500 мм, загальною довжиною 4,6 км. 

Вартість заходу – 4313,1 тис. грн. без ПДВ. 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні 

відрахування. 

 

2.2.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

встановлення технологічних приладів обліку стічних вод на каналізаційних насосних 

станціях міста. 

 

Для забезпечення 100 % обліку стічних вод необхідно обладнати 114 КНС 

засобами технологічного обліку стічних вод. 

Реалізація заходу спрямована на покращення надання послуг з водовідведення. 

Прямий економічний ефект від впровадження заходу відсутній. 

У 2017 році КП «Кривбасводоканал» має змогу виконати і встановити 

витратомірні ділянки власними силами. Даним заходом передбачено придбання датчиків 

(для вимірювання витрат електропровідних рідин)  «Взльот» ПЕА В 502 (114 од.). 

 

Вартість заходу - 568,100 тис.грн. без ПДВ. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні 

відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.6.1. Обґрунтування необхідності та доцільності придбання 

каналопромивної машини KATMERCILER G2-KAT. 
 

Комунальним   підприємством   «Кривбасводоканал»  заключено договір  про 

закупівлю послуг фінансового лізингу дорожньої техніки з ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ». 

Вартість   каналопромивної машини відповідно до договору становить 7250 тис.грн. без 

ПДВ. 

 

Примітка: відповідно до графіку оплати лізингових платежів сума оплати 

лізингових платежів у 2017 році становитиме 5 075,00 тис.грн. без ПДВ; у 2018 році – 

2 175,00 тис.грн. без ПДВ. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – бюджетні кошти. 

 

 

 

2.2.6.2. Обґрунтування необхідності та доцільності придбання екскаватора-

навантажувача HYUNDAI H940S в комплекті з навісним обладнанням. 
Комунальним   підприємством   «Кривбасводоканал» заключено договір про 

закупівлю послуг фінансового лізингу дорожньої техніки з ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ». 

Вартість   екскаватора-навантажувача в комплекті з навісним обладнанням, в кількості 2 

комплекти відповідно до договору становить 6 538,33 тис.грн. без ПДВ. 

 

Примітка: відповідно до графіку оплати лізингових платежів сума оплати 

лізингових платежів у 2017 році становитиме 4 576,83 тис.грн. без ПДВ; у 2018 році – 

1 961,50 тис.грн. без ПДВ. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – бюджетні кошти. 

 

 

2.2.6.3. Обґрунтування необхідності та доцільності придбання аналізатора 

рідини «Флюорат-02-5М». 

 

    Аналізатор рідини «Флюорат-02-5М», призначений для вимірювань масової 

концентрації     неорганічних речовин, органіки, ХСК, АПАВ, важких металів.  

   Вартість заходу – 180,81 тис.грн. без ПДВ. 

Примітка: у 2016 році оплата на придбання даного обладнання згідно рахунку 

проводилася у розмірі 123,64 тис.грн. без ПДВ. Залишок по рахунку становить 30,91 

тис.грн. без ПДВ. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні 

відрахування. 

 

 

 

2.2.6.4. Обгрунтування придбанння насосу трьохплунжерного кривошипного 

1,3ПТ-50Д1. 

  

Вийшов з ладу насос на каналопромивному автомобілі КамАЗ 353-213 і для 

можливості очищення каналізаційних труб від осадів та засмічень, планується придбання 

трьохплунжерного насосу 1,3ПТ-50Д1 для спец. автомобіля КамАЗ 353-213. 

Вартість заходу – 30,91 тис.грн. без ПДВ. 

       Примітка: у 2016 році оплата на придбання даного обладнання згідно 

рахунку проводилася у розмірі 123,64 тис.грн. без ПДВ. Залишок по рахунку 

становить 30,91 тис.грн. без ПДВ. 

 

         Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні 

відрахування. 

 



 

2.2.6.5. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

придбання барової установки ЭЦ-1800 (з ходозменшувачем). 

Барова установка призначена для риття траншей прямокутного перерізу у грунтах 

1-4 категоріях, а також однорідних мерзлих грунтах та асфальтобетонних покритів без 

металевої арматури. Дана установка призначена для експлуатації при температурі 

навколишнього середовища від -20°С до +40°С. 

Вартість заходу - 208,33 тис.грн. без ПДВ. 

 

         Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні 

відрахування. 

 

2.2.6.6. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

придбання екскаватора-планувальника на базі МАЗ-6312С3 

 У зв`язку з ситуацією, що склалася і великим обсягом робіт, виникла 

необхідність у придбанні екскаватора-планувальника EW-25-M1 на базі МАЗ-6312С3, 

який володіє підвищеною продуктивністю, мобільністю, функціональністю і комфортом 

для працюючого. Перевага його полягає в підвищеної глибині копання (до 5,45 м), 

збільшеному радіусі копання (до 10,45 м), виконанні робіт навколо поздовжньої осі стріли 

(360 град) у порівнянні з екскаваторами, експлуатованими на нашому підприємстві. 

Швидкість пересування екскаватора-планувальника може розвиватися до 60 км / год, що 

дозволяє йому швидше дістатися до місця проведення робіт, і, отже, виконати більший 

обсяг робіт. 

 

Вартість заходу - 5 204,0 тис.грн. без ПДВ. 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні 

відрахування. 

 

2.2.6.7. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

придбання автокрану МАЗ КС-3579. 

Автокран КС-3579  вантажопідйомністю 15 т на базі шасі вантажного автомобіля 

МАЗ-5337 призначений для виконання навантажувально-розвантажувальних і будівельно-

монтажних робіт. Автокран складається з несучих зварних металоконструкцій, 

механічних і гідравлічних агрегатів (вузлів), які конструктивно об’єднанні в три основні 

частини: неповоротна частина крана, поворотна частина крана, стрілове обладнання. 

 Вартість заходу - 1 950,96 тис.грн. без ПДВ. 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні 

відрахування. 

 

2.2.6.8. Обґрунтування необхідності та доцільності придбання МАЗ-6501С5-

584-000. 

МАЗ-6501С5-584-000 - спеціалізований вантажний автомобіль, призначений для 

перевезення різних сипучих вантажів і повністю автоматизованого їх вивантаження за 

допомогою кузова, що підіймається. Платформа, шарнірно укріплена на рамі, може 

нахилятися назад або на бічну сторону на кут 45-55°. 

 Вартість заходу - 1 567,200 тис.грн. без ПДВ. 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні 

відрахування. 

2.2.6.9. Обґрунтування необхідності та доцільності придбання рН-метра. 

 

рН-метр рН-150МИ призначений для виміру значень рН, окисно-відновного 

потенціалу (Eh)  і температури в технологічних та інших водних розчинах, природних і 

стічних водах. 

Вартість заходу - 6,223 тис.грн. без ПДВ. 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні 

відрахування. 

 


