
 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо необхідності впровадження інвестиційної програми 

 

 

I. Коротка інформація  КП «Кривбасводоканал». 

Комунальне підприємство "Кривбасводоканал" створено у відповідності з Законом "Про 

місцеве самоврядування", цивільного і господарського кодексів України. 

Підприємство засноване на власності територіальної громади міста Кривого Рогу. 

Власником майна є орган місцевого самоврядування в особі Криворізької міської ради. 

Управління КП"Кривбасводоканал" розташоване за адресою: вул.Єсеніна,6а в м.Кривий Ріг, 

телефон (0564) 92-27-19, факс (0564) 92-27-08. Директор КП "Кривбасводоканал" -  Марков 

Сергій Юрійович. 

Основне завдання підприємства - надання послуг з водопостачання та водовідведення 

для населення, організацій і підприємств міста. 

КП «Кривбасводоканал» обслуговує 294 165 абонентів, в т.ч. - 288 937 населення, 4984 

підприємств і організацій, 244 бюджетних організацій. 

Основним споживачем питної води у підприємства є населення міста – 98% загального 

обсягу поданої води, 1,7% - підприємства міста і 0,1% - бюджетні організації. 
                                      

 
Рис. 1 Споживачі питної води 

 

Для обслуговування систем водопостачання та водовідведення міста на підприємстві 

функціонує: 

 7 експлуатаційних цехів,  

 транспортний цех,                 

 хіміко-бактеріологічна лабораторія,  

 механічна майстерня,  

 дільниця енергетичної служби,  

 центральна диспетчерська служба, в якій створено п’ять районних дільниць. 

 

В цілому роботу системи водопостачання і водовідведення підприємства неможливо 

розглядати без урахування особливостей міста Кривого Рогу. 

Сьогодні місто має одну з найскладніших в Україні систем водопостачання і 

водовідведення. На її роботу значний вплив мають такі фактори як значна довжина міста, 



 

 

відсутність рельєфу, необхідного для облаштування самопливної каналізації, діяльність 

гірничо-металургійного комплексу, специфіка геології.  

Основним видом діяльності КП "Кривбасводоканал" - є  розвиток і безпечна 

експлуатація водопровідно-каналізаційного господарства. 

 Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» не є виробником питної води, що 

подається населенню та підприємствам м. Кривого Рогу. Водопостачання міста Кривий Ріг 

здійснюється виключно за рахунок покупної води у ДПП "Кривбасвпромводопостачання". 

Збір і перекачування стічних вод на очисні споруди міста здійснюється напірними 

колекторами з використанням 114 каналізаційних насосних станцій. Враховуючи специфіку 

міста Кривого Рогу, в стічних водах міститься значна кількість абразивних часток, у порівнянні 

з іншими містами України, що призводить до передчасного зношування трубопроводів, 

погіршення умов роботи обладнання і, таким чином, збільшує витрати на ремонт та заміну 

мереж і обладнання. Кількість етапів перекачування стічних вод досягає 5-ти ступенів. Тому 

60% від загального обсягу електроенергії, яка витрачається підприємством на водовідведення - 

це витрата електроенергії на перекачування стічних вод.  Постійне збільшення цін на 

енергоносії призводить до невідповідності вартості підготовки до скиду у водойми очищених 

стічних вод і реальної оплати цієї вартості споживачами. 

В таких умовах, для надання більш якісних послуг з водопостачання та водовідведення 

населенню, організаціям і підприємствам міста, комунальне підприємство "Кривбасводоканал" 

розробило ряд заходів, направлених в першу чергу, на реконструкцію основних фондів, 

підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних 

ресурсів, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних витрат та втрат води; підвищення 

якості надання послуг та інше. 

 

 

II. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми. 

Фактичний стан водопровідних мереж. 

Станом на 01.01.2017р. довжина водопровідних мереж, яка знаходиться на балансі            

КП «Кривбасводоканал» складає 1892,66км, у тому числі водогонів – 155,99 км. На даних 

мережах знаходяться 13932 од. водопровідних колодязів; 10927 од. запірної арматури; 32 од. 

вантузів; 14 од. водорозбірних колонок та 1927 од. пожежних гідрантів.  Подача питної води 

споживачам відбувається від мереж та насосних станцій ДПП «Кривбасвпромводопостачання». 

Значна кількість труб експлуатується понад 40 років. При цьому переважна більшість 

трубопроводів (58%) представлені чавунними трубами, 38% - сталевими трубами без 

спеціального антикорозійного покриття; доля труб з полімерних та ін. матеріалів складає лише 

4%.  

Із загальної кількості водопровідних мереж близько 36% водопроводів повністю зношені 

і знаходяться у незадовільному технічному стані. 

Фактичний знос всіх мереж водопостачання складає 60%. 

Висновок: інвестиційною програмою заплановано капітальний ремонт водоводів 

L=10,48км., встановлення комерційних приладів обліку на підключеннях з ДПП 

«Кривбаспромводопостачання». 

 

 

Фактичний стан водопровідних насосних станцій. 
Наше місто щодоби споживає в зимовий період року  близько 350 тис. м

3
 води  в добу, а 

в літній близько 430 тис. м
3
. За останні роки об'єм водоспоживання суттєво зменшився. 

У складі системи водопостачання міста, для підтримки необхідного тиску в системі 

подачі води споживачам висотної забудови, працюють 72 підвищувальні насосні станції і 26 

локальних підвищувальних установок з використанням трубних насосів, на яких встановлено 

всього 185 насосних агрегата. 

На 40-а водопровідних насосних станціях встановлені частотні перетворювачі, які 

призначені для електронного контролю швидкості електродвигунів та дозволяють економити до 

30% електроенергії і підтримувати стабільний тиск на режим водопостачання в мережі. 



 

 

На 59-и насосних станціях встановлено устаткування, яке дозволяє регулювати режим 

роботи насосів  в години мінімального водорозбору - нічний режим. 

Висновок: у зв'язку зі зменшенням об'єму води, що подається споживачам, перед 

підприємством виникла необхідність заміни енергоємного устаткування на оптимальні за 

параметрами фактичного водоспоживання насоси,  які розраховані на перспективні 

навантаження водопостачання.  

 

  

 Фактичний стан каналізаційних насосних станцій. 

Перекачування стічних вод на очисні споруди міста відбувається 114 каналізаційними 

насосними станціями та 2-ма каналізаційними насосними установками, на яких встановлено 266 

насосних агрегатів. Із загальної кількості каналізаційних насосних станцій, 10 – головні, що 

перекачують стічні води на споруди очистки стічних вод і 104 насосні станції, що працюють в 

загальній схемі водовідведення міста. 

18 КНС працюють в автоматичному режимі (без постійного обслуговуючого персоналу). 

На 8-ми КНС насосні агрегати працюють з використанням перетворювачів частоти та 

пристроїв плавного пуску, які дають економію електроенергії до 30%, а міжремонтний цикл 

насосних агрегатів збільшується в 4 рази. 

Висновок: у зв’язку із зменшенням об’ємів стоків на каналізаційних насосних станціях 

виникла потреба заміни енергоємного обладнання, на оптимальне, менш енергоємне.  Такі 

роботи виконуються на протязі останніх років.  

Даною програмою передбачається: встановлення частотних перетворювачів на 26 

об’єктах. 

 

 

Фактичний стан комплексів очистки господарсько-побутових стічних вод. 

Враховуючи особливості функціонування системи водовідведення міста, підприємство 

експлуатує 6 комплексів очистки господарсько-побутових стічних вод, у тому числі: 

1. Центральна станція аерації продуктивністю 351тис.м3 на добу з випуском біологічно 

очищених стічних вод в балку Широку, далі по системі ставків накопичувачів у річки 

Кам’янка і Базавлук, в яких проходять процеси самоочищення та наприкінці в 

Каховське водосховище – джерело питного водопостачання в тому числі і нашого 

міста; 

2. Південна станція  аерації продуктивністю 37 тис. м3 на добу з випуском біологічно 

очищених стічних вод у річку Інгулець; 

3. Північна станція  аерації продуктивністю 36 тис. м3 на добу з випуском біологічно 

очищених стічних вод у річку Саксагань; 

4. Інгулецька станція  аерації продуктивністю 24 тис. м3 на добу з випуском біологічно 

очищених стічних вод у річку Інгулець; 

5. Станція аерації сел. Авангард продуктивністю 1 тис. 400 м3 на добу з випуском 

біологічно очищених стічних вод у ставок ПАТ «ЦГЗК» для подальшого 

використання на потреби комбінату. 

6. Поля фільтрації в Інгулецькому районі в с. Рудничне продуктивністю 0,112 тис. м3 на 

добу 

Майже всі станції аерації експлуатуються 50 і більше років. Прийняті проектами станцій 

аерації технологічні рішення та обладнання застаріли морально та фізично. 

Враховуючи цей факт, а також особливості водовідведення, зміни санітарного і 

екологічного законодавства, з метою попередження забруднення водних об’єктів – джерел 

питного водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою, починаючи із 2000 

року, виконуються роботи по реконструкції і модернізації станцій аерації за рахунок фонду 

охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

 



 

 

III. Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими. 

Інвестиційною програмою КП «Кривбасводоканал» передбачені заходи, загальна 

вартість яких складає 28 158,52 тис.грн. У 2018 році підприємство планує здійснити витрати за 

рахунок амортизаційних відрахувань у сумі 24 022,02 тис.грн., та за рахунок бюджетних коштів 

у сумі 4 136,50 тис.грн. 

 

IV. Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру 

тарифу та фінансово-господарську діяльність у прогнозному періоді. 

 

У разі виконання інвестиційної програми та після її окупності, підприємство отримає 

зменшення питомих витрат з електроенергії: 

– на перекачування стічних вод з 0,9792 кВт.г./м
3
 до 0,9108 кВт.г./м

3
, або на 7 %.; 

 В натуральному виразі це зменшення споживання електроенергії становитиме:  

- по перекачуванню стічних вод на 5 337,426 тис. кВ/год на рік. 

 Внаслідок впровадження запланованих заходів з технічного переоснащення 

водопровідно -каналізаційних насосних станцій та центральної станції аерації, а саме заміни 

насосних агрегатів на оптимально необхідні та встановлення частотних перетворювачів, 

встановлення регуляторів тиску та приладів обліку, підприємство частково оновить 

обладнання, тим самим зменшиться ризик виникнення аварійних ситуацій на об’єктах. 

 

Зміни витратної частини базового планового тарифу: 

 

Розрахункова собівартість 

послуг, грн./м
3
 (надана до 

НКРЕКП на 2018 рік) 

Собівартість послуг з 

урахуванням економії 

електроенергії, грн./м
3
 

Зменшення витратної 

частини базового 

планового тарифу в 

зв’язку з впровадженням 

заходів інвестиційної 

програми, грн./м
3
 

Водопостачання  5,4006 5,4006 - 

Водовідведення  8,8400 8,6280 0,212 

 

Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми  

Чиста приведена вартість (NPV) 107 126,132 

Внутрішня норма дохідності (IRR) 96% 

Дисконтований період окупності (DPP) < 2 років 

Індекс прибутковості (Pi) 5,27 

 

 

Розрахунки оцінки ефективності інвестиційної програми: 

 Інвестиційні витрати (загальна сума інвестицій колонка 4 Додатку 5 Порядку) -  28 158,52 

тис.грн. 

 Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних  

 заходів  (колонка 24 Додатку 5 Порядку)   27 069,87 тис.грн. 

 Ставка дисконтування – 12,50%. 

 Нормативний період експлуатації проекту  – 8 років (термін експлуатації насосних 

агрегатів за паспортом). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чиста приведена вартість: 

 

NPV=-(I1/(1+r)
1
)+(CF1/(1+r)

1
+ CF2/(1+r)

2
+...+CF8/(1+r)

8
) 

NPV= - (28 158,52/(1+0,125)
1
)+(27069,87/(1+0,125)

1
+27069,87/(1+0,125)

2
+27069,87/(1+0,125)

3 

+27069,87/(1+0,125)
4
+27069,87/(1+0,125)

5
+27069,87/(1+0,125)

6
+27069,87/(1+0,125)

7
+27069,87/ 

(1+0,14)
8
=  -28 158,52+(24062,124+21388,555 + 19012,049 + 16899,599 + 15021,866 + 13352,770 + 

11869,129 + 10550,336) =  -28158,52+132156,428 = 107156,428 

 

Внутрішня норма дохідності складе: 

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми доцільно 

використовувати функцію ВСД програмного комплексу EXСEL за таким алгоритмом: 

IRR=функція ВСД =96% 

 

Дисконтований період окупності: 

Для розрахунку дисконтованого періоду окупності Інвестиційної програми перерахуємо 

грошові потоки в вид поточних вартостей для кожного року: 

PV1 = 27069,87 / (1 + 0,125)
1
 = 24062,124тис.грн. 

PV2 = 27069,87 / (1 + 0, 125)
2
 = 21388,555тис.грн. 

PV3 = 27069,87 / (1 + 0, 125)
3
 = 19012,049тис.грн. 

PV4 = 27069,87 / (1 + 0, 125)
4
 = 16899,599тис.грн. 

PV5 = 27069,87 / (1 + 0, 125)
5
 = 15021,866тис.грн. 

PV6 = 27069,87 / (1 + 0, 125)
6
 = 13352,770 тис.грн. 

PV7 = 27069,87 / (1 + 0, 125)
7
 = 11869,129тис.грн. 

PV8 = 27069,87 / (1 + 0, 125)
8
 = 10550,336тис.грн. 

Визначимо період після закінчення якого інвестиція окупається. 

Сума дисконтованих доходів за 1 - 2 роки: 24062,124 + 21388,555 = 45450,68 тис.грн. 

(додавати PV1 + PV2+ … поки загальна сума не буде більше дисконтованих інвестиційних 

витрат), що більше розміру дисконтованих інвестицій (25029,796грн.) і це означає, що 

відшкодування первісних інвестиційних витрат відбудеться раніше 2 років. 

Якщо припустити, що приплив коштів надходить рівномірно на протязі всього періоду (за 

умовчанням передбачається що кошти надходять у кінці періоду), то можна обчислити залишок 

від другого року. 

DPP=∑(CF1,2/(1+r)
1,2

≥I1/(1+r)
1
 

Залишок другого року = (1 – (45450,68 – 25029,79)/21388,55) = 1 – 0,95 = 0,045 

Таким чином дисконтований період окупності складе менше двох років, а саме: 

DPP = 1 + 0,045=1,045 року 

Індекс прибутковості:  
PI==∑((CF1,2,3,4,5,6,7,8/(1+r)

1,2,3,4,5,6,7,8
/ I1/(1+r)

1
) 

PI = 132 156,428 / 25 029,796= 5,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА ПРОГНОЗНИЙ 

ПЕРІОД 

 

 I. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження 

заходів. 

1. Вихідні положення, в яких визначається технічна можливість та економічна 

доцільність будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів. 

 

Підстава для розробки ТЕО. 

Заходи інвестиційної програми КП «Кривбасводоканал» на 2018 рік направлені на 

зниження втрат води, електроенергії, на придбання та встановлення приладів обліку води, 

підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього  природного середовища. 

Дані заходи обумовлені наступними факторами: 

- фізичним та моральним зносом насосного обладнання, яке експлуатується  понад 10-15 

років; 

- фізичним та моральним зносом транспортних засобів спеціального та спеціалізованого 

призначення; 

- низькою забезпеченістю по будинковими засобами обліку води; 

- зменшенням обсягів транспортування води водопровідними та каналізаційними 

насосними станціями, що призводить до понаднормативних витрат електроенергії. 

 

Запис про відповідність чинним нормам. 

Всі ТЕО виконані відповідно до вимог державних нормативних документів, правил, 

інструкцій і стандартів, що діють в період розробки даних заходів. 

 

Державна ліцензія. 

Право виконання робіт з будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів 

водопровідно-каналізаційного господарства підтверджено ліцензією, виданою Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України, згідно наказу №35-Л від 21 вересня 2015р. 

Строк дії ліцензії з 21.09.2015р. по 21.09.2020р. 

 

2. Обґрунтування проектної потужності водопровідно-каналізаційних об'єктів. 

 Передбачається технічне переоснащення  водопровідно-каналізаційних об'єктів                  

КП "Кривбасводоканал", а саме:  

№ 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. Капітальний ремонт водопровідних мереж м.Кривого Рогу L=10,489 км 

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

1.2.2.1. 
Встановлення комерційних приладів обліку на підключеннях з ДПП 

«Кривбаспромводопостачання»  
4 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 існуючих схем керування електроприводами насосних 

агрегатів із застосуванням перетворювачів частоти на насосних станціях 

комунального підприємства «Кривбасводоканал», м.Кривий Ріг (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). 

ПЧ-26 од. 

ПЧ – 26 од. 



 

 

2.2.1.2. Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №10 по вул.Пісочній,1, 

м.Кривий Ріг. Придбання основного обладнання 
н/агр - 3 од.,                                  

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. - 50 од. 

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з 

них: 

2.2.5.1. Капітальний ремонт методом "санація" самопливного каналізаційного колектора 

ПЕ Д500мм L=500м мм від пл.Визволення до КНС-1 (вздовж р. Саксагань) 
L=0,5 км 

2.2.5.2. 
Капітальний ремонт методом "санація" самопливного каналізаційного колектора 

ПЕ Д500мм L=770м по вул.Прорізній до КНС-56 (від вул.Лавроненка до 

приймальної засувки на КНС-56) 

L=0,77 км 

2.2.5.3. 
Розробка робочого проекту "Реконструкція хлорного господарства КП 

"Кривбасводоканал" щодо впровадження знезараження біологічно очищених 

стічних вод Південної станції аерації гіпохлоритом натрію (марки В) 

1 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 аавтокрана МАЗ КС-3579 1 од. 

2.2.6.4. Придбання хлораторів Siemens S10K для знезараження очищених стоків 1 од. 

2.2.6.5. 
Придбання вимірювального перетворювача концентрацій розчинного кисню з 

оптичним датчиком для ПівдСА 
6 од. 

2.2.6.6. Придбання аналізатора рідини "Мікран" 1 од. 

2.2.6.7. 
Придбання частотного перетворювача (200кВт) електронного керування 

електродвигуном повітродувок. ПівнСА 
1 од. 

2.2.6.8. Придбання турбокомпресору продуктивністю 60м3/хв, 90кВт для ІСА 1 од. 

 

3. Обґрунтування  вартості запланованих заходів. 

Обґрунтування вартості запланованих заходів являють собою ув'язані за ресурсами, 

включаючи джерела фінансування, виконавцями і термінами здійснення комплекс науково-

дослідних, проектно-конструкторських, виробничих, організаційно - господарських та інших 

заходів, що забезпечують ефективне вирішення цільових завдань. 

Вартість запланованих заходів з водопостачання та водовідведеня в інестиційній 

програмі КП «Кривбасводоканал» на 2018р., базується на виборі найменшої ціни з 2-х  

комерційних пропозицій відповідних організацій, що постачають спеціалізований 

автотранспорт, насосні агрегати, частотні перетворювачі на території України. Підтверженням 

вартості запланованих заходів є експертні звіти на зведені кошторисні розрахунки вартості 

будівництва. 

 

 

 

4. Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих  місць. 

Роботи по монтажу та експлуатації об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, 

зазначені в Інвестиційній програмі, виконуються власними силами підприємства та підрядним 

способом. Повністю виключається важка фізична праця, відсоток використання ручної - 

мінімальний. 



 

 

Вантажно-розвантажувальні роботи механізуються за допомогою вантажопідйомного  

обладнання і автотранспорту. 

Обслуговування водопровідно-каналізаційних об'єктів, що переоснащується, виконує 

персонал КП "Кривбасводоканал" (м. Кривий Ріг). У зв'язку з тим, що за рахунок 

амортизаційних відрахувань, програмою не передбачаються заходи по будівництву нових 

споруд та сумарна кількість обладнання суттєво не збільшиться, у додатковій кількості 

робітників для його обслуговування немає потреби. Кількість підрядних робітників 

визначається організацією, що надає свої послуги. 

 

5. Дані про наявність сировинної бази, матеріальних ресурсів, енергоресурсів, 

трудових ресурсів. 

Забезпеченість: % 

Сировинною базою 100 

Матеріальними ресурсами 

На сьогоднішній день для можливості реалізації всіх заходів 

зазначених в Інвестиційній програмі, необхідне залучення 

додаткових коштів, які можуть надійти за рахунок підвищення 

тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, які 

надає КП "Кривбасводоканал". Тому забезпеченість 

матеріальними ресурсами можливо буде визначити після 

затвердження Програми. 

Енергоресурсами 100 

Трудовими ресурсами 100 

 

6. Дані інженерних вишукувань. 

Об'єкти водопровідно-каналізаційного господарства КП "Кривбасводоканал" 

розсереджені по всій території м. Кривого Рогу. Рельєф міста переважно ускладнений. 

Абсолютні відмітки поверхні землі суттєво змінюються. Ґрунти складаються переважно із глин, 

суглинок та вапна. По сейсмічним умовам ґрунти відносяться  до III категорії. Глибина 

сезонного промерзання ґрунтів близько 1-1,5м. 

7. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС). 

Об'єкти водопровідно-каналізаційного господарства КП "Кривбасводоканал", які 

забезпечують питною водою населення та відводять стоки  від населення, повинні бути 

безпечними для здоров'я  людини та не визивати захворювання. 

Охорона здоров'я населення обумовлена отриманням води та скиду очищених стічних 

вод у водойми міста з показниками, які відповідають вимогам, що встановлені санітарно-

епідеміологічними органами. 

 

8. Основні рішення з інженерної підготовки території та захисту об'єктів від 

небезпечних природних та техногенних факторів. 

 В технології транспортування води та стоків, а також скидів стічної рідини у поверхневі 

водойми не застосовуються матеріали і не передбачаються процеси, які призводять до викидів 

шкідливих речовин в атмосферу та воду. 

Додаткові заходи  щодо захисту атмосферного повітря не вимагаються, оскільки всі 

об'єкти каналізаційного господарства віддалені від житлових об'єктів. 

Далі більш детально розглянемо заходи інвестиційної програми у розділах 

ВОДОПОСТАЧАННЯ та ВОДОВІДВЕДЕННЯ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. 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. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності виконання 

капітальних ремонтів водопровідних мереж м.Кривого Рогу. 

Значна кількість труб експлуатується понад 40 років. При цьому переважна більшість 

трубопроводів (58%) представлені чавунними трубами, 38% - сталевими трубами без 

спеціального антикорозійного покриття; доля труб з полімерних та ін. матеріалів складає лише 

4%.  

Із загальної кількості водопровідних мереж близько 36% водопроводів повністю зношені 

і знаходяться у незадовільному технічному стані. 

Фактичний знос всіх мереж водопостачання складає 60%. Даний захід дозволить зменшити 

витрати на після аварійні та поточні ремонти і втрати води, витрати на перекачування води. 

 Заходом передбачається заміна 16-ти ділянок водопровідних мереж, загальною 

протяжністю L=10,489км, а саме:  

№ 

п/п 

Об'єкт Опис заходу Вартість, 

тис.грн. без ПДВ 

1 
Водовід по вул. Крутогірна 

(від вул.Тютюнника до 

вул.Кривбасівська) 

Капітальний ремонт  водоводу                                        

ст. Д500мм на ПЕ Д315мм - 990м 

2 679,600 
2 

Водопровід  проммайданчик 

ПівнГЗК від ВНС-1 до ГРП 

Заміна ділянки водопроводу                                                    

ПЕ Д315мм - 650 м 

3 
Водопровід по                              

пр. Металургів 

Капітальний ремонт ділянки 

водопроводу ПЕ Д315мм - 1,0 км 

4 
Водопровід 500мм 

«Карачуни-Комуніст» по         

вул.Артилеристів 

Капітальний ремонт ділянки 

водопроводу ПЕ Ду500 - 400м 
1 060,916 

5 
Водопровід по вул.Генерала 

Радієвського (Тинка), 39 

Заміна ділянки водопроводу                                               

ПЕ Д225мм - 240м 
125,160 

6 
Водопровід по                          

вул.Каховській 

Заміна ділянки водопроводу                                        

ПЕ Д160мм - 500м 

444,605 7 
Водопровід  по вул. 

Женевська-Синьоводська 

(Соціалистична) 

Заміна ділянки водопроводу                                                     

ПЕ Д160мм - 490м 

8 Водопровід на мкр. Сонячний 
Заміна ділянки водопроводу                                                

ПЕ Д160мм - 700м 

9 Водопровід  по вул. Поліській   
Монтаж ділянки водопроводу                                                      

ПЕ Д110мм - 720м 

178,794 10 

Водопровід  по вул. 

М.Шимановського 

(Комуністична) - Іорданська 

(Умнікової) 

Заміна ділянки водопроводу                                                

ПЕ Д110мм - 180м 

11 
Водопровід по вул. 

Альпіністів,2-34 

Заміна ділянки водопроводу                                             

ПЕ Д110мм - 519 м 

12 
Водопровід  по вул. 

Айвазовського 

Заміна ділянки водопроводу                                        

ПЕ Д90мм - 1150м 
121,795 

13 
Водопровід  по вул. 

Савицького 

Заміна ділянки водопроводу                                        

ПЕ Д90мм - 290м 

14 
Капітальний ремонт водоводу 

Ду-500мм  по вул. 

Перекопській   

Капітальний ремонт ділянки 

водопроводу ПХВ Ду500мм - 500м 
1279,250 

15 Водопровід сел. Авангард   
Капітальний ремонт  водопроводу 

Д250мм на ПХВ Д225мм  - 1,9 км 
880,232 



 

 

16 
Водопровід по вул. Янки 

Купала   

Заміна ділянки водопроводу                               

ПВХ Д160мм - 260м 
56,597 

Всього: 6 826,949 

 

Розрахунок економічної ефективності заходів по заміні водопровідних мереж 

 

Назва 
Одиниці 

вимірювання 

Позначення 

параметру 

Формула 

розрахунку 

Результат 

розрахунку 

Діаметр мм d - 100-500 

Довжина труб п.м. L - 10489 

Час роботи за рік, години год. T - 8 760 

Середня вартість за рік поточних та капітальних 

ремонтів по підприємству віднесена на 1 п.м. 

труб (за даними підприємства) 

грн./п.м. Bрем_1м - 1 781 

Додатковий щорічний дохід за рахунок 

зменшення витрат, після аварійні та поточні 

ремонти 

грн. Dрем_ Bрем_1м  х L 18 680 909 

Витрати електроенергії на перекачування води на 

1м3 води 
кВт./год. E - 0,064 

Втрати води на 1 п.м. мереж з урахуванням зносу м3 Q - 5 777 

Витрати на воду грн. Vводи Q х 1,95 11 265 

Додатковий щорічний дохід за рахунок зменшення 

витрат на перекачування води 
грн. Vелек E х Q х 1,62 599 

Всього очікуваних щорічно доходів від 

модернізації трубопроводу 
грн. V1 Vводи +Vелек +Dрем 18 692 773 

Витрати на заміну труб: 

Всього очікуваних витрат на модернізацію 

трубопроводу 
тис. грн. V

'
заг - 6 826,949 

Строк окупності заходу місяців - V/ V1 х 12 5 

 
Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція                             

ТД «Євротрубпласт» з найменшою загальною вартістю 6 826,949 тис.грн. без ПДВ. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2018 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

1.2.2.1 Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності встановлення 

комерційних приладів обліку на підключення з  ДПП «Кривбаспромводопостачання». 

 
КП «Кривбасводоканал» має 127 підключень від водоводів ДПП 

«Кривбаспромводопостачання». Через тривалий термін експлуатації, прилади обліку 

виходять з ладу та потребують заміни. 

 У 2018 році потребується термінова заміна комерційних приладів обліку на 

підключеннях від ДПП «Кривбаспромводопостачання», що вийшли з ладу, у кількості 4 од.  
Таблиця 1. 

Економічні  показники заміни комерційних приладів обліку на підключеннях з 

ДПП «Кривбаспромводопостачання» 

№ 

з/п 
Місце встановлення 

Ø 

приладу 

обліку 

Річні 
обсяги 

пропуску 

води, 
тис.м3/рік 

Вартість 
покупної 

води (без 

НДС), 
грн./м3 

Економія 

води (2%), 

тис.м3/рік 

Економія води, 

тис.грн./рік 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Підключення «Зелене №2». Заміна  комерційного 

приладу обліку на водопроводі. 
80 145,0 1,95 2,9 5,655 

2 
Підключення «Лозуватський вузол».  Заміна 
комерційного приладу обліку на водоводі. 

150 205,0 1,95 4,1 7,995 

3 
Підключення «Терноватий Кут»». Встановлення  
комерційного приладу обліку на водоводі. 

80 55,0 1,95 1,1 2,145 

4 
Підключення «Індустріальний». Встановлення  

комерційного приладу обліку на водоводі. 
150 385,0 1,95 7,7 15,015 

 
Всього: - 790,0 - 15,8 30,81 

 
Таблиця 2. Зведена 

№ 

з/п 

Ø 

приладу 

обліку 

Кільк-

ть, од. 

Ціна за одиницю товару, 

 тис.грн. 

Загальна сума, 

тис.грн. 

1 80 2 3,774 7,548 

2 150 2 7,802 15,605 

 Всього 4 - 23,153 

Вартість лічильників перерахована відповідно до курсу долару (НБУ) станом на 22.08.2017р. –                    

25,4431 грн. за 1 долар. 

Вартість приладів обліку обрана відповідно до комерційної пропозиції ТОВ 

«Васис», як найменша.  

Термін окупності заходу:  

Vзаг /V1*12= 23,153/30,81*12= 9 місяців,  
де: 

Vзаг – всього очікуваних витрат від придбання приладів обліку, тис.грн. 

V1 – всього очікуваних щорічно доходів від встановлення приладів обліку, тис.грн. 
 

Економічний ефект: 30,81 тис.грн. 

   Економія води: 15,8 тис.м3/рік. 

Обґрунтування необхідності інвестицій: економія води, встановлення комерційних 

приладів обліку вимагається законом України «Про питну воду та питне 

водопостачання», «Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та 

каналізації населених пунктів України», затверджених наказом Держжитлокомунгоспу 

від 5 липня 1995р. №30. 
 

Вартість покупної води від ДПП «Кривбаспромводопостачання» (серпень 2017р.): 

- 2,34 грн. (1,95 грн. без ПДВ). 



 

 

II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 

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.Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

впровадження заходів з технічного переоснащення існуючих схем керування 

електроприводами насосних агрегатів із застосуванням перетворювачів частоти на 

насосних станціях комунального підприємства «Кривбасводоканал», м.Кривий Ріг 

(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)., 

ПЧ-26 од. 

 

Обгрунтування економічної ефективності впровадження частотного приводу - 

розрахунок окупності. 

Залежно від режиму роботи і характеристики системи транспортування рідини, величина 

економії електроенергії при впровадженні перетворювачів частоти на аналогічних об'єктах 

складає до 45 %. У розрахунках прийнята економія 20 %. Таким чином, для насосної станції 

сумарна потужність, задіяння у технологічному процесі обладнання Р, кВт і працюючої 12 

місяців у році, величина економії електроенергії за 1 рік і термін окупності наведені нижче в 

таблиці 1. 

Специфікація обладнання 
№ 

п/п 

Найменування 

(перетворювач 

частотний) 

Місце встановлення 

(адреса) 

К-ть 

н/агр.,

шт. 

Ціна за од. 

без ПДВ, 

тис. грн. 

Сума без 

ПДВ, тис. 

грн. 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ATV630C16N4F 

Комплектний ПЧ 

IP21 ATV630F 160 кВт 

 

КНС-11 

вул.Вадима Гурова 

(Постишева), 113 

м. Кривий Ріг 

КНС-35                                  

вул. Кропивницького, 

м.Кривий Ріг 

КНС-41                                   

вул. Переяславська                                     

м.Кривий Ріг 

КНС-44                                  

с.Новоіванівка                                     

м.Кривий Ріг 

КНС-52                               

вул. Маршака                                   

м.Кривий Ріг 

КНС-70                            

вул.Карбишева,                                   

м.Кривий Ріг 

 

 

6 

 

313,054 

 

1 878,324 

Прийнято комерційну 

пропозицію ТОВ 

«Шнейдер Електрик 

Україна» 

2 

ATV630D22N4 

Перетворювач частоти 

ATV630 22 кВт 380 В 

КНС-3                                      

вул. Харитонова, 3                                        

м. Кривий Ріг 

КНС-29                                     

вул. Дідро, 7                                        

м.Кривий Ріг 

КНС-76                           

вул.Суворова                 

м.Кривий Ріг 

 

3 

 

49,674 

 

149,022 

Прийнято комерційну 

пропозицію ТОВ 

«Шнейдер Електрик 

Україна» 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

 

 

 

 

 

 

 

ATV630D55N4 

Перетворювач частоти 

ATV630 55 кВт 380 В 

 

КНС-30                                   

вул. Севастопольська,40,                                        

м.Кривий Ріг 

КНС-36                                   

вул. Кропивницького                                        

м.Кривий Ріг 

КНС-77                           

вул.Новошахтинська 

«Ударна»  м.Кривий Ріг 

КНС-78                           

вул.Федорова            

м..Кривий Ріг 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

100,431 

 

 

 

 

 

 

 

401,431 

Прийнято комерційну 

пропозицію ТОВ 

«Шнейдер Електрик 

Україна» 

4 

ATV630C11N4 

Перетворювач частоти 

ATV630 110 кВт 380 В 

КНС-49                                   

вул. Гранітна,81                                   

м.Кривий Ріг 

 

1 

 

185,621 

 

185,621 

Прийнято комерційну 

пропозицію ТОВ 

«Шнейдер Електрик 

Україна» 

5 

 

 

 

 

 

 

 

ATV630D11N4 

Перетворювач частоти 

ATV630 11 кВт 380 В 

КНС-38                                   

вул. Українська ,90                                     

м.Кривий Ріг 

КНС-46                                   

б-р М. Василевського                                    

м.Кривий Ріг 

КНС-60                              

мкр. 5-й Горняцкий                                                                                                               

м.Кривий Ріг 

КНС-61                            

мкр. Ювілейний, 15                                   

м.Кривий Ріг 

КНС-111 

вул. Шиферна 

м.Кривий Ріг 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

31,858 

 

 

 

 

 

 

 

159,29 

Прийнято комерційну 

пропозицію ТОВ 

«Шнейдер Електрик 

Україна» 

6 

ATV630C16N4 

Перетворювач частоти 

ATV630 160 кВт 380 В 

КНС-45                                   

вул. Олександрівська                                     

м.Кривий Ріг 

 

1 

 

256,135 

 

256,135 

Прийнято комерційну 

пропозицію ТОВ 

«Шнейдер Електрик 

Україна» 

7 

ATV630U75N4 

Перетворювач частоти 

ATV630 7.5 кВт 380 В 

КНС-75                           

вул.Свободи                 

м.Кривий Ріг 

 

1 

 

27,149 

 

27,149 

Прийнято комерційну 

пропозицію ТОВ 

«Шнейдер Електрик 

Україна» 

8 

 

 

 

ATV630D75N4 

Перетворювач частоти 

ATV630 75 кВт 380 В 

КНС-26                        

вул.Ладозька, 34 

м.Кривий Ріг 

КНС-102                           

вул.Рудна 

м..Кривий Ріг 

КНС-104                           

вул.Гірників         

м..Кривий Ріг 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

123,123 

 

 

 

 

369,369 

Прийнято комерційну 

пропозицію ТОВ 

«Шнейдер Електрик 

Україна» 

9 

ATV630C13N4 

Перетворювач частоти 

ATV630 130 кВт 380 В 

КНС-100                         

вул.Каткова,14         

м..Кривий Ріг 

 

1 

 

209,623 

 

209,623 

Прийнято комерційну 

пропозицію ТОВ 

«Шнейдер Електрик 

Україна» 

10 

ATV630D37N4 

Перетворювач частоти 

ATV630 37 кВт 380 В 

КНС-89                           

ЦГЗК (сел.Глеюватка)       

м..Кривий Ріг 

 

1 

 

74,652 

 

74,652 

Прийнято комерційну 

пропозицію ТОВ 

«Шнейдер Електрик 

Україна» 

Всього 3 710,908  

 

 

 



 

 

Таблиця 1. 

Економічні  показники технічного переоснащення  

(каналізаційних насосних станцій (КНС)) 

№ 

з/п 
Об’єкт 

Електрична 

потужність, 

задіяного у 

технологічному 

процесі 

обладнання, кВт 

Кількість годин 

роботи (з 

урахуванням 

коефіцієнта 

використання) у 

рік.годин/рік 

Вартість 

електроенергії 

С, грн./кВт*год 

Економія 

електроенергії, 

кВт*год/рік 

Економія 

електроенергії, 

грн./рік 

1 КНС-3 40 7446 1,62 9457,8 15321 

2 КНС-11 250 7446 1,62 157248,0 254741 

3 КНС-26 132 7446 1,62 136776,0 221577 

4 КНС-29 45 7446 1,62 5260,8 8522 

5 КНС-30 55 7446 1,62 4144,8 6714 

6 КНС-35 55 7446 1,62 407808,0 660648 

7 КНС-36 55 7446 1,62 39002,4 63183 

8 КНС-38 40 7446 1,62 27208,8 44078 

9 КНС-41 200 7446 1,62 295488,0 478690 

10 КНС-44 320 7446 1,62 379000,8 613980 

11 КНС-45 160 7446 1,62 243250,5 394065 

12 КНС-46 45 7446 1,62 11066,4 17926 

13 КНС-49 315 7446 1,62 257836,8 417695 

14 КНС-52 315 7446 1,62 295488,0 478690 

15 КНС-60 45 7446 1,62 57912,0 93817 

16 КНС-61 45 7446 1,62 4999,2 8098 

17 КНС-70 160 7446 1,62 93235,2 151040 

18 КНС-75 100 7446 1,62 8457,6 13701 

19 КНС-76 37 7446 1,62 35193,6 57013 

20 КНС-77 55 7446 1,62 15189,6 24607 

21 КНС-78 132 7446 1,62 9693,6 15703 

22 КНС-89 132 7446 1,62 4641,6 7519 

23 
КНС-

100 
125 7446 1,62 29673,6 48071 

24 
КНС-

102 
125 7446 1,62 9278,4 16003 

25 
КНС-

104 
125 7446 1,62 80397,6 130244 

26 
КНС-

111 
22 7446 1,62 166300,8 269407 

ВСЬОГО: 2784009,9 4511053 

 

Тариф електроенергії: 

II клас-1,4034грн (без ПДВ-1,6159грн) 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні відрахування. 

 

Термін окупності заходу: Т=2331,58/1545,84*12=18 місяців. 

 



 

 

Вартість заходу  –  3 710,908 тис.грн.  

Термін окупності: 10 місяців 

Економічний ефект: 4 511,053 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 2 784,009 тис.кВт-год. на рік. 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція                             

ТОВ «Шнейдер Електрик Україна» з найменшою загальною вартістю устаткування 3 710,908 

тис.грн. без ПДВ. 

 

Тариф електроенергії: 

II клас-1,4034грн (без ПДВ-1,6159грн) 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2018 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.1.2. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

технічного переоснащення каналізаційної насосної станції №10 по 

вул.Пісочній,1, м.Кривий Ріг. Придбання основного обладнання. 

 

   Проектом передбачається переоснащення  існуючої каналізаційної насосної станції №10 

шляхом заміни 3-х насосних агрегатів з більшим коефіцієнтом корисної дії. 

   Передбачається встановлення насосних  агрегатів 2СД2400/75б з ел.дв. 800 кВт – 3 од. 

Вартість робіт –– вартість заходу підтверджується  експертним звітом №03-017-14-П від 

09 квітня 2014р. 

Підприємство має змогу виконати даний захід власними силами. Вартість даного заходу 

включає в себе вартість устаткування  згідно нової комерційної пропозиції (у звязку зі 

здорожчанням устаткування). 

 

Отже вартість впровадження заходу із технічного переонащення каналізаційної насосної 

станції №10, яка вноситься в Інвестиційну программу складатиме:   

 

Вартість по зведеному кошторисному розрахунку вартості 

об’єкта будівництва та експертному звіту №03-017-14-П від 09 квітня 

2014р.тис.грн.  

4713,631 

Податок на додану вартість, тис.грн. 785,605 

Вартість експертизи проектної документації, тис.грн. 1,121 

Здійснення авторського нагляду, тис.грн. 4,260 

Остаточна вартість заходу, тис.грн. 3922,645 

Вартість заходу після подорожчання устаткування (3 од.) 

(господарський спосіб), тис.грн. 
6397,500 

 

Термін окупності: 12 місяців 

Економічний ефект: 3835,232 тис.грн. 

Економія електроенергії за рік складає: 2553,417 тис.кВт-год. на рік. 

 

Загальні положення: 

Останнім часом спостерігається тенденція зменшення об’єму,  перекачуваних  

насосними станціями КП «Кривбасводоканал», стічних вод. Причиною цього є встановлення 

населенням міста лічильників, що призводить до економії води населенням, а також скорочення 

промисловості, яка потребує менших об’ємів вживання водних ресурсів підприємствами. 

У зв’зку зі зменшенням об'єму стоків постає необхідність заміни існуючих насосів на 

нові, оптимальні за параметрами.  

 

Тариф електроенергії (серпень 2017р.) 

II клас-1,95грн (без ПДВ-1,62грн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Розрахунок обсягів економії електроенергії та коштів  

за рахунок заміни насосних агрегатів на КНС№10. 

Назва 
Одиниці 

вимірю-

вання 

Познач

ення 

пара-

метру 

Формула 

розрахунку 

Результат 

розрахунку (з 

ПДВ) 

Номінальна сила струму електродвигуна А І1  90 

Фактична сила струму електродвигуна А І2  55 

Напруга струму електродвигуна В U  6000 

Коєффіцієнт навантаження 
 cos φ  0,8 

Втрата навантаження складає 
%  

100%- 

І2*100/ І1 
39 

Номінальне навантаження електродвигуна 
кВт Р1 

І1*U*cos φ 

*3*8760/1000 
6547224 

Економія електроенергії після впровадження заходу 
кВт. Р2 (Р1* 39)/100 2553417 

Економія коштів за спожиту електроенергію грн. Е1 Р2*1,62 4136535 

Строк окупності заходу місяців  V1/ Е1 * 12 18 

Термін окупності заходів складає: 

                         Т=(V1/V2)*12 

                         Т=(6397,50/4136,535)*12=18 місяців 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

них: 

 

2.2.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності встановлення 

технологічних приладів обліку стічних вод на каналізаційних насосних станціях міста. 

 

Відповідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та водовідведення, затвердженими постановою Комісії від 10.08.2012 № 279, 

зареєстрованими в Мін’юсті України 31.08.2012 за № 1468/21780 (далі – Ліцензійні умови), 

передбачено, що суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють централізоване 

водовідведення в частині відведення стічних вод, повинні здійснювати відведення стічних вод 

при транспортуванні на очисні споруди із застосуванням приладів обліку (п. 3.4.5), а також 

здійснювати скид очищених стічних вод із застосуванням приладів обліку (п. 3.4.6).  

Для забезпечення 100 % обліку стічних вод необхідно обладнати 114 КНС засобами 

технологічного обліку стічних вод. 

На напірному трубопроводі монтується вимірювальна дільниця , яка складається з двох 

«бобишок», що представляють собою сталеві циліндри Д60 мм, довжиною 120 мм, які 

приварюються до робочої труби під кутом 45
0
 з протилежних боків в горизонтальній площині. 

В середині металевих циліндрів «бобишок» вставляються датчики витрати рідини, до яких 

приєднується портативний переносний витратомір, за допомогою якого вимірюється витрата з  

можливостю архівації результатів вимірів за будь-який період. 

Висновок: прийняте рішення про придбання тільки ПЕА В502 з метою заощадження 

коштів, тому що на підприємстві вже є в наявності переносний портативний витратомір, який 

приєднується до вище зазначених датчиків та вимірює витрату рідини.   

Реалізація заходу спрямована на покращення надання послуг з водовідведення. 

Захід щодо оснащення каналізаційних насосних стацій технологічними засобами обліку 

направлений на контроль об’ємів стічних вод, що надходять на каналізаційні насосні станції 

міста. та дає змогу на 100% виконати завдання по оснащенню каналізаційних насосних станцій 

технологічними засобами обліку. 

Прямий економічний ефект від впровадження заходу відсутній. 

 

У 2018 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 (50 од.). 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція                             

ТОВ «ВЗЛЬОТ УКРАЇНА» з найменшою загальною вартістю датчиків (50 од.) 249,17 тис.грн. 

без ПДВ. 

 

         Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2018 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього 

середовища, з них: 

 

2.2.5.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

капітального ремонту методом "санація" самопливного каналізаційного 

колектора ПЕ Д500мм L=500м мм від пл.Визволення до КНС-1 (вздовж 

р.Саксагань). 

 

Мережі водовідведення призначені для організованого збору стічних вод та їх 

транспортування на станції аерації для подальшого очищення і знезараження. Рік будівництва 

даних мереж обчислюється з 1926 р. При цьому основна частина їх побудована в 70-х роках і 

експлуатується понад 40 років.  При цьому переважна більшість трубопроводів представлені 

чавуними трубами -41,7%, керамічними -36,5%, сталевими -13,3%, з/бетон-5,5%, асб./цем-0,9%. 

Доля труб з полімерних та інших матеріалів складає лише -  2,1%.  

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. 

Самопливний каналізаційний колектор Д500-600мм від пл.Визволення до КНС-1 

збудований із залізобетонних труб для відведення стоків від житлової забудови та об’єктів 

соціальної інфраструктури старої частини Центрально-Міського району. Перша ділянка 

каналізаційного колектору від пл.Визволення до будівлі управління міських електричних мереж 

довжиною 277,5 п.м. експлуатується з 1955 року. Друга частина трубопроводу від міських 

електричних мереж до вул.Староярмаркова довжиною 1800,5 п.м. експлуатується з 1938 року.  

Внаслідок газової корозії яка виникла в результаті агресивної дії стічних вод та 

довготривалого строку експлуатації (понад 60 років), зруйнувалася верхня частина 

залізобетонного колектора Д500мм під проїжджою частиною пл.Визволення, що призвело до 

загрози обвалу грунту та припинення відведення стоків від житлової забудови та об’єктів 

соціального та культурного призначення. Траса існуючого самопливного колектору проходить 

по проїжджій частині пл.Визволення під трьома будівлями Міських електричних мереж, по 

території Міського пологового будинку №1, вздовж набережної річки Саксагань, перетинає вул. 

Свято-Миколаївська та вздовж набережної річки Інгулець до вул.Староярмаркова. Глибина 

закладання колектора від 4,2 до 6 метрів. 

Враховуючи понаднормативний термін експлуатації трубопроводу, сумарний вплив 

агресивних речовин, розчинених в стічній воді, що призвів до передчасної корозії, можлива 

раптова руйнація на будь-якій ділянці траси каналізаційного колектору. При такому 

критичному стані залізобетону, коли трубопровід не взмозі витримувати динамічні 

навантаження, в тому числі від ваги грунту, руху автотранспорту, аварійна ситуація може 

статися в найближчий час. У цьому випадку відновити роботу діючого колектору буде технічно 

неожливо, у зв’язку  з обмеженим доступом до нього, значною глибиною залягання, близькістю 

багатоповерхових будівель, а виток стоків призведе до затоплення нечистотами житлової 

забудови, річок інгулець та Саксагань зі значними екологічними наслідками. Єдиним виходом 

із ситуації, що склалася є капітальний ремонт ділянки самопливного каналізаційного колектору 

(вздовж річки Саксагань) Д500м, довжиною 500м. 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 
Об'єкт Опис заходу 

Вартість, 

тис.грн. 

1 

Самопливний 

каналізаційний колектор від 

пл.Визволення до КНС-1 

(вздовж р.Саксагань) 

 

Відновлення ділянки трубопроводу ПЕ 

Д500мм L=500м методом «санація» 
1 326,15 

Всього: 1 326,15 

Підприємство має змогу виконати даний захід власними силами. Вартість даного заходу 

включає в себе вартість труб згідно комерційної пропозиції. 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція                             

ТД «Євротрубпласт» з найменшою загальною вартістю 1 326,15 тис.грн. без ПДВ. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2018 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.5.2. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

капітального ремонту методом "санація" самопливного каналізаційного 

колектора ПЕ Д500мм L=770м по вул.Прорізній до КНС-56 (від вул.Лавроненка 

до приймальної засувки на КНС-56). 

 

Мережі водовідведення призначені для організованого збору стічних вод та їх 

транспортування на станції аерації для подальшого очищення і знезараження. Рік будівництва 

даних мереж обчислюється з 1926 р. При цьому основна частина їх побудована в 70-х роках і 

експлуатується понад 40 років.  При цьому переважна більшість трубопроводів представлені 

чавуними трубами -41,7%, керамічними -36,5%, сталевими -13,3%, з/бетон-5,5%, асб./цем-0,9%. 

Доля труб з полімерних та інших матеріалів складає лише -  2,1%. В даний час фізичний знос 

мереж водовідведення становить 58% (671,4км). Це є головною проблемою підприємства при їх 

експлуатації.  

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. 

Самопливний каналізаційний колектор по вул.Прорізна (Модрівська) Центрально-

Міського району єдиний діючий трубопровід, який транспортує господарсько-побутові стоки 

від житлової забудови частини Центрально-міського району міста Кривого Рогу (житловий 

масив «Всебратський-2», військове містечко №35, 4-й мкр.Карачуни, стара забудова 

мкр.Карачуни, вул.Миколаївське шосе, приватний сектор вул.Прорізна, об’єкти соцкультпобуту 

та підприємств). 

Внаслідок хімічної корозії, яка виникла через дію агресивних газів і речовин, 

розчинених у стічній рідині, а також значного перепаду висот місцевості, по якій проходить 

траса каналізації, за рахунок чого швидкість руху стоків перевищує нормативно допустиму, на 

самопливному колекторі неодноразово виникали аварійні ситуації. 

Каналізаційний колектор збудований у 1977 році із залізобетонних труб. Його трса 

проходить під проїжджою частиною автодороги з цілодобовим інтенсивним рухом 

автотранспорту. При обстеженні оглядових колодязів виявлено корозійні ушкодження стінок 

трубопроводу у вигляді провалів верхньої їх частини, стирання нижньої частини, обвалу 

елементів оглядових колодязів з оголенням арматури. 

Вищевказані фактори вказують на аварійний стан існуючого трубопроводу і можуть 

привести до загрози раптового обвалу. Враховуючи понаднормовий термін експлуатації 

трубопроводу, сумарний вплив агресивних речовин, розчинених в стічній воді, що призвів до 

передчасної корозії, можлива раптова руйнація на будь-якій ділянці траси каналізаційного 

колектору. Виток стоків призведе до затоплення нечистотами житлової забудови Центрально-

Міського району зі значними екологічними наслідками.  

Єдиним виходом із ситуації, що склалася є капітальний ремонт ділянки самопливного 

каналізаційного колектору від вул.Лавроненка до приймальної засувки на КНС-56 Д500м, 

довжиною 770м. 

№ 

п/п 
Об'єкт Опис заходу 

Вартість, 

тис.грн. 

1 

Самопливний каналізаційний 

колектор по вул.Прорізній до 

КНС-56 (від вул.Лавроненка 

до приймальної засувки на 

КНС-56) 

Відновлення ділянки трубопроводу ПЕ ПЕ 

Д500мм L=770м методом «санація» 
2 042,26 

Всього: 2 042,26 

 



 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція                             

ТД «Євротрубпласт» з найменшою загальною вартістю 2 042,26 тис.грн. без ПДВ. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2018 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.5.3.  Розробка робочого проекту "Реконструкція хлорного господарства КП 

"Кривбасводоканал" щодо впровадження знезараження біологічно очищених 

стічних вод Південної станції аерації гіпохлоритом натрію (марки В). 

 

Хлорне господарство каналізаційних очисних споруд збудоване в 60-х роках минулого 

століття, відноситься до числа об’єктів підвищеної небезпеки і знаходиться під постійним 

наглядом контролюючих органів з екологічного, технологічного нагляду, промислової безпеки.  

В останні роки нормативна база в галузі промислової безпеки при поводженні з хлором 

посилюється і вимагає великих витрат на проведення заходів щодо забезпечення безпеки 

об’єкта. У зв’язку з цим, підприємство має на меті реалізацію заходів з переходу до більш 

безпечного способу знезараження стічних вод який забезпечує виконання вимог Правил 

охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами. В результаті: застосування 

екологічного безпечного реагенту (гіпохлориту натрію) замість рідкого хлору, який у разі 

аварійних ситуацій може становити велику загрозу як для обслуговуючого персоналу об’єктів 

підприємства, так і для мешканців прилеглих населених пунктів.  

Додатковий економічний ефект досягається за рахунок відсутності витрат на закупівлю і 

транспортування хлор-газу, утримання супроводжуючих засобів безпеки використання хлору, 

страхування об’єктів підвищеної небезпеки. Також передбачається скорочення витрат на 

опалення площ об’єктів хлорного господарства, так як під час виробництва гіпохлориту натрію 

існує тепловий ефект, який буде спрямовано на обігрів приміщень. 

  Даним заходом передбачено розробку робочого проекту відповідно до обраної 

комерційної пропозиції. 

 
Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція                             

від ООО «ИНСТИТУТ «УКРКОММУННИИПРОЕКТ» з найменшою вартістю проектних робіт 137,605 

тис.грн. без ПДВ. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2018 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.6. Інші заходи, з них: 

 

2.2.6.1. Обґрунтування необхідності та доцільності придбання каналопромивної 

машини KATMERCILER G2-KAT. 

 

У зв’язку із зношеністю мережі водовідведення м.Кривого Рогу у КП «Кривбасводоканал» 

дуже гостро стоїть питання про засмічення даної мережі. За останій рік підприємством було 

усунуто понад  21300 засмічень. На теперішній час підприємство не має в своєму автопарку 

каналопромивної машини, тому КП «Кривбасводоканал» змушене арендувати 

каналопромивочну машину.  

Саме тому одним із заходів інвестиціної програми на 2018 рік стало придбання 

каналопромивочної машини. 

Каналопромивочна машина призначена для очищення каналізаційних труб від осадів і 

засмічень. Спеціальне обладнання складається з цистерни, водяного насоса, котушки зі 

шлангом, гідравлічної системи та додаткового обладнання.  

Насос високого тиску і барабан з рукавом розміщені в опалювальних відсіках, що 

дозволяє використовувати машину цілий рік.  

 

Технічні характеристики 

Найменування параметру Значення 

Об'єм цистерни, м.куб 9,0 

Продуктивність насосу, л./хв. 136,0 

Робочий тиск насосу, Бар. 300 

Довжина шлангу, м 170 

Габаритні розміри, (ДхШхВ) 8833мм х 2540мм х 3102мм 

 

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 становить 5 075,00 тис.грн. без ПДВ; у 2018 році – 2 175,00 тис.грн. без 

ПДВ. 

 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2018 році – бюджетні кошти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

2.2.6.2. Обґрунтування необхідності та доцільності придбання екскаватора-

навантажувача HYUNDAI H940S в комплекті з навісним обладнанням. 

 
Необхідний для виконання земляних робіт при усуненні пошкоджень на водопровідних 

мережах та спорудах. Призначений  для   механізації  земляних  робіт  в  грунтах  I-IV  

категорій, виконання навантажувальних і дорожньо-будівельних робіт. Функціональні 

можливості екскаватора дозволяють використовувати його в комунальному господарстві.  

Може працювати в помірному кліматі при температурах від мінус 40° до плюс 40° С. 

 

Навісне обладнання: 

Найменування параметру Значення 

Снігоочисник роторний KOVACO 94240 з 

системою плавання з можливістю 

завантаження снігу на самоскид, ширина  

2400 мм 

Виробник KOVACO, spol. s.r.o.  

 

Гідромолот, ударна енергія 1620 Дж 

Виробник HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Co Ltd. 

  

Ківш зворотньої лопати з зубами KOVACO 

106 R2-400Z, ширина 

400мм 

Виробник KOVACO, spol. s.r.o. 

 

            Технічні характеристики 

 

Найменування параметру Значення 

Маса 8 600кг 

Тип двигуна 
дизельний, чотирьохтактний з турбонаддувом, 

водяним охолодженням  

Потужність двигуна (максимальна) 74,5 кВт 

Місткість ковша зворотньої лопати 0,2 м3 

Глибина копання (зворотньої лопати) 5350 мм 

Радіус копання (зворотньої лопати) 6855 мм 

Висота розвантаження ковша (зворотньої 

лопати) 
6335 мм 

Місткість двощелепового ковша 

навантажувача 
1,0 м3 

Висота розвантаження ковша (навантажувача) 

по осі шарніра 
3450 мм 

Висота з піднятим ковшем (навантажувача) 4420 мм 

Транспортнна довжина 5850 мм 

Транспортна висота 3800 мм 

Транспортна ширина 2305 мм 

 
 

 

 

 



 

 

 

Екскаватором  можна  виконувати  такі  основні  види  робіт:  зворотною  лопатою рити 

траншеї, котловани зі скиданням грунту у відвал або з вантаженням його в транспорт прямою 

лопатою - розробляти дрібні забої, зводити насипи, проводити навантаження відвалом - 

засипати траншеї, згрібати будівельне сміття, очищати дороги від снігу. 

Гідромолот необхідний для розпушування мерзлих грунтів, розкриття асфальтобетонних 

покриттів при усуненні пошкоджень водопровідних мереж. 

 

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 2018 році – бюджетні кошти. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.6.3. Обґрунтування необхідності та доцільності придбання автокрану МАЗ КС-

3579. 

Автокран КС-3579 Машека 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. 

 

Технічні характеристики 

 

Найменування параметру                         Значення 

Індекс крана КС-3579 

База автокрана Шасі МАЗ-5337 

Максимальна швидкість підйому-

опускання підвіски крюка без вантажу, 

м/хв 

Не менше 20 

Швидкість посадки, м/хв Не більше 0,4 

Частота обертання, об/хв. 

- Найменша, не більше  

- Найбільша, не менше 

 

0,4 

1,6 

Час повної зміни вильоту, с Не менше 35 

Швидкість висування-втягування 

секцій стріли, м/хв 

Не більше 21 

Максимальний вантаж при якому 

можуть висуватися секції стріли, т: 

Не більше 8,75-14,75м  

                  14,75- 20,75 

 

 

1,5 

0,6 

Розміри опорного контуру, м 

- поздовжньому напрямку 

- поперечному напрямку  

 

4,15 

5 

Контрольна витрата палива в 

крановому режимі, дм3 

Не більше 9,6 

Подоланий краном підйом, град Не більше 14 

Максимальна транспортна швидкість 

на горизонтальній ділянці дороги з 

твердим покриттям, км/год 

Не більше 60 

Загальна маса крана, т Не більше 15975 

Розподіл навантаження по осях в 

транспортному положенні, т: 

- Передня вісь 

- Задня вісь 

 

 

6225 

9,75 

 

   В даний час на підприємстві КП «Кривбасводоканал» для вантажно-

розвантажувальних і будівельно-монтажних робіт використовуються наступні автокрани: 

1. Автокран КС 3562Б на базі МАЗ 500 

Технічні характеристики: 

 

Стрілове обладнання   

..основне Висувна стріла 

..змінне 5 видів 

Длина основной стрелы, м 10 

Виліт (найбільший-найменший), м 4 - 10 

Вантажопідйомність при вильоті (найменшому - найбільшому), т:   

.. на виносних опорах 10 - 1,6 



 

 

..без виносних опор 2,5 - 0,4 
Вантажопідйомність при пересуванні, т --- 
Швидкість підйому (опускання) вантажу, м / хв:   
..наібольшая 10 
..наіменьшая 0,4 
Частота обертання, об / хв 0,1 - 1,6 
Швидкість зміни вильоту, м / хв 15 
Розміри в транспортному положенні, м:   
..дліна 13,25 
..шіріна 2,49 
..висота 3,8 
Вага крана, т 14,3 
Витрата палива на 100 км, л 27-39 
Витрата палива в крановому режимі, л / год 7,2 

 

Автокран має наступні переваги: 

1. Привід крана індивідуальний гідравлічний. 

2. Основними крановими механізмами і виносними опорами керують за допомогою 

гідророзподільників. 

3. Гальма всіх механізмів колодкові, нормально закриті, автоматичні. Розмикають гальма 

гідроразмикателямі. 

4. Органи управління роботою крана і контрольно-вимірювальна апаратура розташовані 

в кабіні. 

5. Кабіна машиніста обладнана склоочисником, вентилятором і обігрівачем. 

6. На крані встановлені обмежувачі підйому крана і стріли, обмежувач 

вантажопідйомності ОГП-l, маятниковий креномір, покажчик вильотів і сигналізатор 

небезпечної напруги. 

 

2. Автокран КС4561АМ на базі КрАЗ 250К 

Технічні характеристики автокрана: 

• Найбільша вантажопідйомність, т - 16 

• Найменший виліт, м - 4 

• Найбільша висота підйому, м: 

- з основною стрілою - 21,8 

- з основною стрілою і гуськом - 29 

• Довжина телескопічної стріли, м - 9,7 - 21,7 

• Довжина гуська, м - 9 

• Швидкість підйому - опускання, м / хв: - 9 - 17,2 

- номінального вантажу - 8,5 

- гака без вантажу і з вантажем масою 6 т - 18,2 

• Найбільша частота обертання поворотної частини крана, об / хв: 

- з основною стрілою - 2,2 

- з основною стрілою і гуськом - 0,75 

• Середня швидкість зміни вильоту гака, м / хв: 

- при підйомі і опусканні стріли довжиною 9,7 м - 9 

- при висуненні і втягуванні секцій стріли - 8 

• Найбільша транспортна швидкість пересування, км / год: 

- з основною стрілою - 75 

- з основною стрілою і гуськом - 40 

• Розміри опорного контуру (довжина х ширина), мм - 3850 х 4800 

• Габаритні розміри в транспортному положенні, мм - 12000 х 2500 х 3550 

• Маса автокрана з основною стрілою, кг - 23600 

• Витрата палива на 100 км, л - 64-66 

• Витрата палива в крановому режимі, л / год - 8,8 



 

 

 

Автокран має наступні переваги: 

• висока вантажопідйомність; 

• індивідуальний електропривод механізмів; 

• шасі автокрана обладнано торсійним стабілізатором і відкидними виносними опорами; 

• опорно-поворотний пристрій роликове; 

• може пересуватися з вантажем на гаку не більше 4,4 т на основний стрілі зі швидкістю 

до 5 км / год; 

 

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

придбанні автокрана КС-3579-С-02 на базі МАЗ, який володіє підвищеною продуктивністю, 

функціональністю і комфортом для працюючого. Перевага його полягає в підвищеної 

вантажопідйомності, що дозволяє йому виконувати більший обсяг робіт. Витрата палива на 

даному автокрані в 2,8 рази менше, що економічно вигідно для нашого підприємства. 

Даний автокран обладнаний двигуном типу EURO-5, який є більш екологічним, ніж 

двигуна на техніці, експлуатованої нашим підприємством. 

 

Технічні характеристики автокрана: 

• Вантажопідйомність мах. / Виліт: 15 тонн / 3,0 м 

• Вантажний момент, т / м 45,6 

• Маса автокрана, кг 16600 

• Розмір транспортний, мм 10700х2500х3900 

• Стріла, м 8,75-20,75 

• Висота підйому гака мах., М 20,4 

• Виліт діапазон, м 3-18 

• Опорний контур (уздовж / поперек осі крана), мм 4150/5000 мм 

• Витрата палива на 100 км, л 23,6 

• Витрата палива в крановому режимі, л / год 9 

 

Автокран має наступні переваги: 

• обладнаний телескопічною трьохсекційною стрілою, що дозволяє без перевстановлення 

обслуговувати перевалочні роботи в більшості ситуацій 

• хорошу стійкість автомобільного крану забезпечують телескопічні висувні опори 

• керування крановими операціями виробляються рукоятками 

• кабіна кранівника сучасного дизайну має панорамне скління, що відкриває крановщику 

прекрасний круговий огляд, а зручне крісло з регулюваннями доповнює загальний комфорт 

для безпечної і продуктивної роботи 

• екологічність. 

 



 

 

 
 

 
  

  Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята найменша вартість 

обладнання ТОВ «Укравтокомплект» 1 950,96 тис.грн. без ПДВ. 

         

       Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2018 році – амортизаційні 

відрахування. 

 

 
 

 



 

 

 

2.2.6.4. Обгрунтування необхідності придбання хлораторів Siemens S10K для 

знезараження очищених стоків. 

 

Дозатор S10k являє собою систему дозування для малих витрат газу. Вакуумний 

регулятор монтується безпосередньо на балоні (контейнері), що дозволяє знижувати тиск газу 

до вакууму. Ця установка має невелику продуктивність і призначена для економії подачі газу 

при обробці та знезаражуванні води в системах комунального і промислового водопостачання 

і водовідведення, в плавальних басейнах і системах підготовки технологічної води для різних 

галузей промисловості.  

Дана система дозування призначена для дозування хлору, аміаку, двооксиду сірки, 

вуглекислого газу. Універсальність її застосування з будь-яким устаткуванням забезпечується 

гнучкістю монтажних конфігурацій для балонів, колекторів і тонних резервуарів. 

 
  

 

    

  Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята найменша вартість 

обладнання  ПП «Альфа Прилад» 272,49 тис.грн. без ПДВ. 

 

    Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2018 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.6.5. Придбання вимірювального перетворювача концентрацій розчинного 

кисню з оптичним датчиком для ПівдСА. 

 

 Вимірювання концентрацій основане на люмінесцентному методі, та має наступні 

переваги:  

- низькі експлуатаційні витрати завдяки зменшенню затрат на обслуговування (не 

потребує зміни електроліту) 

- великий інтервал між калібровками, завдяки слабкому дрейфу характеристик  

- нне потребується напряження поляризації 

- висока точність при низьких концентраціях 

- відсутня потреба мінімального потоку на сенсор (немає витрати кисню). 

 

Вимірюване заначення концентрацій розчиненого кисню автоматично компенсуються за 

температурою, тиску повітря та соляності і передається по цифровому інтерфейсу до 

підключеного індикаторного прибору з регулятором.  

Сенсор має кільцеву пам'ять для журналу калібровки, що зберігає дані про 10 останні 

вдалі калібровки. Компактний та надійний сенсор із нержавіючої сталі особливо добре 

підходить для використання: 

- промислові та комунальні очисні споруди 

- стічні води (нітрифікація та денітрифікація 

- моніторинг поверхневої води 

 

Технічні характеристики 

Принцип виміру Оптичній люмінісцентний 

Вимірювальні величини Розчинений кисень 

Температура 

Діапазони вимірів 0,00…20,00 мг/л 

0,00…20,00 ppm 

0…200%  SAT 

Розподільна здатність 0,01 

Точність ±0,1 мг/л 

±0,1 ppm 

±1% SAT 

Термін служби люмінофору (DO диск) Приблизно 2 роки, в залежності від частоти 

використання 

Температурна компенсація Інтегрований NTC в діапазоні від 0 до 40
0
С 

Компенсація тиску повітря Від 500 до 1100 гПа (ввід на 

індикаторі/регуляторі) 

Компенсація солоності 0…60г/кг (ввід на індикаторі/регуляторі) 

Макс. частота запиту вимірюваної величини  1 Гц 

 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята найменша вартість 

обладнання  «КСК-АВТОМАТИЗАЦІЯ»  337,42  тис.грн. без ПДВ. 

 

  Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2018 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.6.6. Обгрунтування необхідності придбання аналізатора рідини "Мікран". 

 

Автоматичний аналізатор, призначений для експрес аналізу вмісту 

нафтопродуктів у воді (питній, поверхневій, пдземній, стічній). 

 

       Технічні характеристики 

 

Найменування параметру Значення 

Діапазон вимірювань, мг/дм3 0,1-100 

Похибка вимірювання, %, не менше 20 

Тривалість вимірювання, хв 5-7 

Тривалість авто відмивання після вимірювання, 

хв 

1-5 

Витрата гексана, см3, не менше 3 

Обсяг вбудованого резервуара-генератора 

гексана, дм3 

1,5 

Обсяг фактично використованої проби, дм3 0,23 

Діагностика самодіагностика: вбудований 

програмно-апаратний контроль та 

генерація повідомлень про вид збою в 

роботі. 

Живлення, В 220 з допуском 10%, 50Hz 

Споживана потужність, Вт 60 

Вага, кг 8 

Габарити, мм 480-225-130 

 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція 

ТОВ «СПЕКТРО ЛАБ» з найменшою вартістю аналізатора 89,10 тис.грн. без ПДВ. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2018 році – амортизаційні 

відрахування. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.6.7. Обгрунтування необхідності придбання частотного перетворювача (200кВт) 

електронного керування електродвигуном повітродувок ПівнСА. 

 

Частотний перетворювач дає значну економію за споживанням енергії. З'являється 

можливість включення зворотних зв'язків між суміжними приводами, тобто самоналаштування 

обладнання під поставлену задачу і зміна умов роботи всієї системи, таким чином, плавно 

збільшуючи частоту і амплітуду напруги, що подається на статорні обмотки асинхронного 

електродвигуна, можна забезпечити плавне регулювання швидкості обертання валу 

електродвигуна повітродувки. 

 

Перетворювач частоти забезпечує максимальний ККД двигуна у всіх режимах роботи, 

високий пусковий момент при низькому пусковому струмі і низьких обертах двигуна, високий 

перевантажувальний момент двигуна, тривалий плавний розгін або зупинка двигуна з 

високоінерціоним навантаженням, ефективне динамічне гальмування двигуна, управління 

роботою приладу, як у режимі двигуна, так і в генераторному режимі, управління 

електромагнітним гальмом( підйомників), роботу двигуна зі зворотним зв'язком за швидкістю і 

положенням. Локальне управління технологічним процесом. 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція 

ТОВ «АМПЕР СЕРВІС» з найменшою вартістю аналізатора 266,680 тис.грн. без ПДВ. 
 

Вартість частотного перетворювача перерахована відповідно до курсу долару (НБУ) 

станом на 18.08.2017р. –  29,83 грн. за 1 долар. (29,83*8,940=266,680 тис.грн. без ПДВ). 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2018 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB


 

 

2.2.6.8. Обгрунтування необхідності придбання турбокомпресору продуктивністю 

60м3/хв, 90кВт для ІСА. 

 

Згідно ст. 44 Водного Кодексу України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення 

зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 

465, водокористувачі зобов’язані здійснювати облік забору і використання вод, вести контроль 

за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти стічних вод і забруднюючих речовин. 

Для забезпечення стабільного та надійного процесу біологічного очищення стічних 

вод необхідно підтримувати активний мул, що знаходиться в аеротенках у зваженому 

стані.  

З цією метою на Інгулецькій станції аерації необхідно використовувати 

турбокомпресори марки ТВ-50-1,6. В роботі заходиться лише один робочий 

турбокомпресор. Усі інші машини, які встановлені на цій станції, знаходяться у 

несправному стані.  

На сьогоднішній день на Інгулецькій станції аерації продуктивністю 24 тис. м
3
/добу немає 

жодного резервного турбокомпресору.  

У випадку виходу з ладу єдиної робочої машини, не буде відбуватись процес біологічного 

очищення стічних вод. В р. Інгулець буде надходити вода, яка не пройшла процес біологічного 

очищення стічних вод (аеротенки).  

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновки, що обладнання Інгулецької станції 

аерації КП «Кривбасводоканал» новим турбокомпресором являється однією з першочергових 

задач підприємства, а придбання турбокомпресора марки ТВ-50-1,6 – найбільш доцільним.  

З метою забезпечення стабільного та надійного процесу біологічного очищення стічних 

вод, резерву технологічного обладнання Інгулецької станції аерації необхідне вкрай необхідне 

придбання вищезазначеного обладнання. 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція ТОВ 

«ПРОМ-ОКЕАН» з найменшою вартістю аналізатора 391,667 тис.грн. без ПДВ. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2018 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


