
 

 

 

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 31.12.2017р. 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 встановлення регуляторів тиску (40 од.). 

Застосування регуляторів тиску дозволить зменшити споживання питної води, запобігти 

надмірного тиску і, пов’язаного з ним, ушкодження водопровідних мереж; встановлення по 

будинкових приладів обліку, а також капітальний ремонт водоводу L=0,42 км. 

 

 

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.  

Даною програмою передбачається: встановлення частототних перетворювачів на 13 

об’єктах. 

 

  

 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: 

1. Виконується технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій № 8,35,52,56. 

 

 

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 36 174,92 тис.грн. У 2017 році підприємство планує здійснити витрати за рахунок 

амортизаційних відрахувань у сумі 23 726,85 тис.грн., та за рахунок бюджетних коштів у сумі 

12 448,07, 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 0,8982 кВт.г./м
3
 до 0,7597 кВт.г./м

3
, або на 15,4 %.; 

 В натуральному виразі це зменшення споживання електроенергії становитиме:  

- по перекачуванню стічних вод на 12 744,612 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
 

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  4,32 4,30 0,02 

Водовідведення  4,76 4,50 0,26 

 

Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми  

Чиста приведена вартість (NPV) 82 082,47 

Внутрішня норма дохідності (IRR) 60% 

Дисконтований період окупності (DPP) < 2 років 

Індекс прибутковості (Pi) 3,6 

 

 

Розрахунки оцінки ефективності інвестиційної програми: 

 Інвестиційні витрати (загальна сума інвестицій колонка 4 Додатку 5 Порядку) -  36 174,92 

тис.грн. 

 Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних  

 заходів  (колонка 24 Додатку 5 Порядку)   24 434,82 тис.грн. 

 Ставка дисконтування – 14%. 

 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= - (36174,92/(1+0,14)
1
)+(24434,82/(1+0,14)

1
+24434,82/(1+0,14)

2
+24434,82/(1+0,14)

3 

+24434,82/(1+0,14)
4
+24434,82/(1+0,14)

5
+24434,82/(1+0,14)

6
+24434,82/(1+0,14)

7
+24434,82/ 

(1+0,14)
8
=  -31 732,39+(21434,05+18941,72 + 16510,01 + 14544,54 + 12726,47 + 11157,45 + 9773,9 + 

8726,72) =  -31 732,39+113814,86 = 82 082,47 

 

Внутрішня норма дохідності складе: 

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми доцільно 

використовувати функцію ВСД програмного комплексу EXСEL за таким алгоритмом: 

IRR=функція ВСД =60% 

 

Дисконтований період окупності: 

Для розрахунку дисконтованого періоду окупності Інвестиційної програми перерахуємо 

грошові потоки в вид поточних вартостей для кожного року: 

PV1 = 24434,82 / (1 + 0,14)
1
 = 21434,05тис.грн. 

PV2 = 24434,82 / (1 + 0,14)
2
 = 18941,72тис.грн. 

PV3 = 24434,82 / (1 + 0,14)
3
 = 16510,01,тис.грн. 

PV4 = 24434,82 / (1 + 0,14)
4
 = 14544,54тис.грн. 

PV5 = 24434,82 / (1 + 0,14)
5
 = 12726,47тис.грн. 

PV6 = 24434,82 / (1 + 0,14)
6
 = 11157,45тис.грн. 

PV7 = 24434,82 / (1 + 0,14)
7
 = 9773,9тис.грн. 

PV8 = 24434,82 / (1 + 0,14)
8
 = 8726,72тис.грн. 

Визначимо період після закінчення якого інвестиція окупається. 

Сума дисконтованих доходів за 1 - 2 роки: 21434,05 + 18941,72 = 40375,77 тис.грн. (додавати 

PV1 + PV2+ … поки загальна сума не буде більше дисконтованих інвестиційних витрат), що 

більше розміру дисконтованих інвестицій (31 732,39.грн.) 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 – (40375,77 – 31732,39)/18941,72) = 1 – 0,46 = 0,54 

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

DPP = 1 + 0,54=1,5 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 = 113834,86 / 31732,39= 3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2017 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. 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. 

 

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 2017р., 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. Обгрунтування економічної ефективності встановлення та заміни регуляторів 

тиску - розрахунок окупності. 

Економія води у розрахунках прийнята 20%. Таким чином, річні обсяги пропуску 

води через відповідні підключення, величина річної економії води та термін окупності 

наведені у таблицях 1, 2.  
 

Таблиця 1. 

 

Економічні  показники встановлення регуляторів тиску на водопровідних мережах 

міста 
 

№ 

з/п 
Місце встановлення Ø РТ 

Річні 

обсяги 
пропуску 

води, 

тис.м3/рік 

Вартість 

покупної 
води (без 

НДС), 

грн./м3 

Економія 

води 

(20%), 
тис.м3/рік 

Економія води, 

тис.грн./рік 

1 2 3 4 5 6 7 

Довгинцівський район 

1 Водопровід Д200мм підключення Птахокомбінат, ВНС-7 150 190,0 1,95 38,0 74,1 

 Всього: - 190,0 - 38,0 74,1 

Металургійний район 

2 Водопровід Д100мм підключення сел.Перемога 80 19,0 1,95 3,8 7,41 

3 
Водопровід Д150мм підключення сел.Перемога, 

вул.Травнева 
100 50,0 1,95 10,0 19,5 

4 Водопровід Д150мм вул.Травнева,35 100 50,0 1,95 10,0 19,5 

5 
Водопровід Д150мм підключення вул.Олейнікова (Юрія 
Каменського) – Хабаровська-Косіора (Соборності) 

100 150,0 1,95 30,0 58,5 

6 
Водопровід Д150мм підключення вул.Олейнікова (Юрія 

Каменського) – Косіора (Соборності) 
100 80,0 1,95 16,0 31,2 

7 
Водопровід Д400мм від Заводської н/ст. підключення ЖКВ 

Кр. Буд. вул.Орджонікідзе,66 (Криворіжсталі) 
150 550,0 1,95 110,0 214,5 

 Всього: - 899,0 - 179,8 350,61 

Покровський район 

8 Водопровід Д150мм підключення 44 квартал  150 450,0 1,95 90,0 175,5 

9 Водопровід Д100мм підключення  кільце 44-го квартала 80 60,0 1,95 12,0 23,4 

10 
Водопровід Д500мм «Північна н/ст. – Ватутіна» 

підключення АТС-53 вул.Кропивницького, 47 
150 400,0 1,95 80,0 156,0 

11 
Водопровід Д300мм «Північна н/ст. – Ватутіна» 
підключення 129 кв. вул.Кропивницького, 53 

150 400,0 1,95 80,0 156,0 

12 Водопровід  Д500мм підключення вул.Ватутіна 200 2100,0 1,95 420,0 819,0 

13 

Водопровід Д500мм «Північна н/ст.-ХХ Партз’їзду» 

підключення ХХ Партз’їзду (М.Зінковецького) 
вул.Мусоргського, 15 

150 1500,0 1,95 300,0 585,0 

14 
Водопровід Д110мм підключення сел.Верабове 

(Кр.Горняк)  
80 60,0 1,95 12,0 23,4 

15 
Водопровід Д110мм підключення сел.Верабове (База 

механізації)  
80 120,0 1,95 24,0 46,8 

16 Водопровід Д500мм підключення Піонер (Півн. н/ст.)  200 700,0 1,95 140,0 273,0 

17 Водопровід Д300мм підключення сел.Колонка  100 250,0 1,95 50,0 97,5 



 

 

18 Водпровід Д500мм підключення Соколовка-1 200 1900,0 1,95 380,0 741,0 

 Всього: - 7940,0 - 1588,0 3096,6 

1 2 3 4 5 6 7 

Саксаганський район 

19 Водопровід Д500мм підключення КЦРЗ-1 200 2100,0 1,95 420,0 819,0 

20 Водопровід Д600мм підключення КНС-46 200 1500,0 1,95 300,0 585,0 

 Всього: - 3600,0 - 720,0 1404,0 

Північний район 

21 
Водопровід Д500мм підключення Інтернат (17кв.) вул.23 

Лютого,52 (с.Колачевського) 
150 350,0 1,95 70,0 136,5 

22 Водопровід Д200мм підключення вул.Опаріна 80 80,0 1,95 16,0 31,2 

23 Водопровід Д500мм підключення ІІІ мкр-н 17-й кв-л 200 2500,0 1,95 500,0 975,0 

24 Водопровід Д150мм підключення вул.Ковельська 80 65,0 1,95 13,0 25,35 

25 
Водопровід Д500мм підключення від Північної н/ст. 
підключення вул.Сурікова 

100 350,0 1,95 70,0 136,5 

26 
Водопровід Д150мм підключення вул.Мировича – 

вул.Перлинна 
100 80,0 1,95 16,0 31,2 

27 Водопровід Д200мм підключення вул.Щорса (Каштанова) 100 70,0 1,95 14,0 27,3 

 Всього: - 3495,0 - 699,0 1363,05 

Центрально-Міський район 

28 
Водопровід Д300мм підключення Карачуни-Дзержинський 

вул.Харитонова и(Петра Калнишевського) 
100 42,0 1,95 8,4 16,38 

29 Водопровід Д200мм підключення вул.Челюскінців 100 80,0 1,95 16,0 31,2 

30 Водопровід Д150мм підключення пр.К.Маркса (Поштовий) 100 80,0 1,95 16,0 31,2 

31 Водопровід Д300мм підключення вул.Кривбасівська 100 70,0 1,95 14,0 27,3 

32 
Водопровід Д300мм підключення вул.Сиволапа 

(Староярмаркова) 
100 65,0 1,95 13,0 25,35 

 Всього: - 337,0 - 67,4 131,43 

Інгулецький район 

33 Водопровід Д200мм підключення с.Зелене №1 80 180,0 1,95 36,0 70,2 

34 Водопровід Д100мм підключення вул.Фіалкова 50 7,0 1,95 1,4 2,73 

35 Водопровід Д150мм підключення Красна Горка 150 18,0 1,95 3,6 7,02 

 Всього: - 205,0 - 41,0 79,95 

 Всього за таблицею: - 16 666,0 - 3 333,2 6 499,74 

 

 

 

Таблиця 2. Зведена 

№ 

з/п 

Ø 

регулятора 

тиску 

Кільк-

ть, од. 

Ціна за одиницю товару, 

 тис.грн. без ПДВ 

Загальна сума, 

тис.грн. 

1 50 1 6,750 6,750 

2 80 7 9,750 68,25 

3 100 13 12,267 159,471 

4 150 8 20,000 160,000 

5 200 6 36,667 220,002 

 Всього 35 - 614,473 

 

 



 

 

 

Термін окупності заходу:  

Vзаг /V1*12= 614,473/6499,74*12= 1 місяць 
де: 

Vзаг – всього очікуваних витрат від придбання регуляторів тиску, тис.грн. 

V1 – всього очікуваних щорічно доходів від встановлення регуляторів тиску, тис.грн. 
 

Економічний ефект: 6 499,74 тис.грн. 

   Економія води: 3 333,20 тис.м3/рік. 

Обґрунтування необхідності інвестицій: економія води, постійна подача споживачам 

питної води, захисту систем водопостачання від надлишкового вхідного тиску та 

гідравлічних ударів. 
 

Вартість покупної води від ДПП «Кривбаспромводопостачання» (з вересня 2016р.): 

   - 2,34 грн. (1,95 грн. без ПДВ). 

 
 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнято рахунок ТОВ 

«КРОЛЕВЕЦЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» з найменшою  вартістю  регуляторів тиску 

«після себе» Д50…200мм. 

 
Ціна за одиницю товару відповідно до наданих комерційних пропозицій, тис.грн. без ПДВ 

 ТОВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ 

АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» 
ТОВ «КСК-Автоматизація» 

Д50мм 6,750 18,044 

Д80мм 9,750 24,155 

Д100мм 12,267 31,505 

Д150мм 20,000 44,010 

Д200мм 36,667 46,117 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні відрахування. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.1.2. Капітальний ремонт водоводу ст. Д 600мм на ПВХ Д400мм на ділянці вул.Рязанова,8 

вул.Охотська,1 м. Кривого Рогу 

Існуючий водогін за своїм технічним станом, через довгий термін служби (з 1983 

року) потребує заміни. Проектом передбачається заміна ділянки водопроводу Ду=600мм зі 

сталевих труб на труби ПВХ Дн=400мм, протяжністю L=0,42км, по існуючій трасі, 

вул.Рязанова-вул.Демиденко Саксаганського району м.Кривого Рогу. 

Траса заміни ділянки водогону Ø600мм на Ø400мм проходить по проїжджій частині 

вул. Демиденко; по тротуару вул. Рязанова; за зеленій смузі біля житлового будинку № 8 по 

вул. Рязанова; перетинає автошлях вул. Рязанова; тротуар вул. Демиденко.  

Водовід Ø600мм з стальних труб, що йде по вул. Демиденко, проходить по 

проїжджій частині автодороги, поруч з високовольтними електричними кабелями, що 

призвело до передчасного зносу сталевої труби. В результаті тривалої експлуатації з 1983 

року, в зв'язку з частими поривами, електрохімічної корозії і під впливом блукаючих 

струмів водовід прийшов в непридатність і знаходиться в аварійному стані.  

Заміна водопроводу по існуючій трасі відповідає діючим санітарно - гігієнічним 

нормам.  

Протяжність траси заміни водогону становить 420м. 

Для прокладання водопроводу прийняті труби:  

- напірні розтрубні ПВХ SDR26-РN10 (10атм) Дн=400х15,4мм згідно з ДСТУ Б Ст. 2.7-

141:2007.  

Прокладка водопровідних труб– підземна. 

Перед виконанням основних будівельно-монтажних робіт проводиться розбирання 

покриттів з асфальтобетону, підстав з щебеню. 

Після виконання робіт по заміні водопроводу, передбачається відновлення покриттів 

доріг, тротуарів, порушених при будівництві, з асфальтобетону та підстав з щебеню, а 

також виконується планування площі. 

 

Для прокладання водопроводу прийняті труби: - напірні розтрубні ПВХ 100 SDR26-PN10 

(10 атм.) Дн=400х15,4мм, згідно ДСТУ Б.В.2.7- 141:2007. 

Вартість даного заходу підтверджується експертним звітом №11-017-15-П від 23 грудня 

2015р. 

Вартість даного заходу включає в себе вартість основних матеріалів: труба ПВХ 100 

SDR26-PN10 (10 атм.). Дн=400х15,4мм згідно нової комерційної пропозиції (у зв’язку зі 

зменшенням вартості матеріалів). 

 

Розрахунок вартості заходу: 

2401,767-679,518+580,642=2302,891 тис.грн. (без ПДВ), 

 

2401,767 тис.грн. (без ПДВ) – вартість заходу відповідно до експертного звіту ДП «ДПІ 

«Кривбаспроект» № 11-017-15-П від 23 грудня 2015р.; 

 

1601,88 х 424,2 = 679,518 тис.грн. (без ПДВ), де: 
1601,88 (грн.) - вартість основних матеріалів за 1 м (труба поліетиленова SDR26-PN10 (10 

атм.) Дн=400х15,4мм) згідно кошторису; 

 

424,2 (м) – протяжність ділянки водопроводу, що потребує заміни, відповідно до кошторису 

 

 

1368,792 х 424,2 = 580,642  тис.грн. (без ПДВ), де: 

1368,792 (грн.) - вартість основних матеріалів за 1 м (труба поліетиленова SDR26-PN10 

(10 атм.) Дн=400х15,4мм) відповідно до актуального прайсу з цінами на відповідні 

матеріали. 

   

 



 

 

 

Вартість заходу по заміні ділянки водоводу Д600мм на ділянці вул.Рязанова,8-

вул.Охотська,1 м.Кривого Рогу приведена в таблиці: 

 

Вартість по зведеному кошторисному розрахунку вартості 

об'єкта будівництва та експертному звіту №11-017-15-П від 

23 грудня 2015р., тис.грн. 

2883,812 

Податок на додану вартість, тис.грн. 480,635 

Вартість експертизи проектної документації, тис.грн. 1,410 

Вартість заходу, тис.грн. 2401,767 

Остаточна вартість заходу, тис.грн. без ПДВ, з урахуванням 

актуальної вартості матеріалів 
2401,767 – 679,518 + 580,642 =  2302,891 

 

Вартість покупної води від ДПП «Кривбаспромводопостачання» (з вересня 2016р.): 2,34 грн. (1,95 грн. без 

ПДВ). 

 

 

 

Таблиця 1 

Розрахунок економічної ефективності по заміні ділянки водоводу Д600мм на ділянці вул.Рязанова,8 

вул.Охотська,1 м.Кривого Рогу 

 

Назва 
Одиниці 

вимірювання 

Позначення 

параметру 

Формула 

розрахунку 

Результат 

розрахунку 

Діаметр мм d - 600 

Довжина труб п.м. L - 420 

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 - 494,02 

Додатковий щорічний дохід за рахунок 

зменшення витрат, після аварійні та поточні 

ремонти 

грн. Dрем_ Bрем_1м  х L 207 488,4 

Витрати електроенергії на перекачування води на 

1м3 води 
кВт./год. E - 0,054 

Втрати води на 1 п.м. мереж з урахуванням зносу м3 Q - 19 740 

Витрати на воду грн. Vводи Q х 1,95 38 493 

Додатковий щорічний дохід за рахунок зменшення 

витрат на перекачування води 
грн. Vелек E х Q х 1,95 2078,62 

Всього очікуваних щорічно доходів від 

модернізації трубопроводу 
грн. V1 Vводи +Vелек +Dрем 248 060 

Витрати на заміну труб: 

Всього очікуваних витрат на модернізацію 

трубопроводу 
тис. грн. V

'
заг - 2302,891 

Строк окупності заходу місяців - V/ V1 х 12  

Термін окупності заходу: 

Vзаг/V1*12=2302,891/248,060*12=111 місяців, 

де: 

Vзаг – всього очікуваних витрат на капітальний ремонт ділянки водоводу, тис.грн. 

V1  - всього очікуваних щорічно доходів після проведення капітального ремонту, тис.грн. 

 

Економічний ефект: 248,060 тис.грн. 

Економія води: 19,740 тис. м3/рік. 

Обгрунтування необхідності інвестицій: виключення втрат питної води на даній ділянці мережі, 

забезпечення сталого водопостачання житлової забудови. 

 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні відрахування. 



 

 

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

 

1.2.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності оснащення 

приладами обліку холодного водопостачання Ду=40мм багатоквартирного 

житлового будинку, на зовнішніх водопровідних мережах, що належать 

територіальній громаді м.Кривого Рогу. Нове будівництво. 

 

Типовим проектом передбачається встановлення приладу обліку холодного водопостачання 

Sensus 420 Qn 10,0-T Ду 40мм в багатоквартирному житловому будинку м.Кривий Ріг. 

Вартість робіт – вартість заходу підтверджується  експертним звітом №06-015-15-П від 28 

серпня 2015р. 

Отже вартість (19,92 тис.грн. взята на основі вартості матерiалiв по об'єктах глав 1-9, без 

урахування сезонних подорожчань) впровадження заходу із встановлення 160 од. приладів обліку в 

багатоквартирних житлових будинках, яка вноситься в Інвестиційну программу складатиме 

19,92*160= 3187,2 тис.грн.:  

  

Вартість по зведеному кошторисному розрахунку вартості 

об’єкта будівництва та експертному звіту №06-015-15-П від 28 серпня 

2015р., тис.грн.  

24,222 

Податок на додану вартість, тис.грн. 3,202 

Вартість експертизи проектної документації, тис.грн. 1,100 

Остаточна вартість заходу, тис.грн. 19,92 

Вартість 170 приладів обліку згідно зведеного кошторисного 

розрахунку вартості об’єкта будівництва 
3187,2 

Остаточна вартість заходу, тис.грн. 3 187,2 

 

Термін окупності: 41 місяць. 

Економічний ефект: 932,630 тис.грн. 

 

 

Загальні положення: 

Основним споживачем питної води в місті Кривому Розі є населення багатоквартирних 

будинків (4990 од.) і тільки 3,4% з них обладнані побудинковими лічильниками холодної води  

Різниця між об’ємом наданої і реалізованої води по даній групі споживачів складає 30-40%. 

Однією з основних складових цієї різниці є неякісне вимірювання квартирними лічильниками. 

Аналіз нарахувань з врахуванням квартирних водолічильників показує, що фактично води, а 

відповідно і стоків, виставляється значно нижче норми – 62%. В той же час в житлових будинках, 

де встановлені загальнобудинкові водолічильники фактичне водоспоживання складає 85% від 

норми, в літній період – 91%. Таким чином щомісячна недореалізація води по населенню складає 

23% – 29% від середніх показників побудинкового обліку. В зв’язку з цим заходом передбачається 

встановлення 4 од. побудинкових приладів обліку води Д40мм. 

 

Обґрунтування необхідності інвестицій:  
Застосування заходу по встановленню побудинкових засобів обліку води вимагається 

законом України «Про питну воду та питне водопостачання», «Правилами технічної експлуатації 

систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», затверджених наказом 

Держжитлокомунгоспу України від 5 липня 1995 р. №30. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Розрахункові дані 

заходу по встановленню побудинкових засобів обліку води Д40мм.   

 

Назва 

Одиниці 

вимірю-

вання 

Позначен

ня пара-

метру 

Формула 

розрахунку 

Результат 

Розрахунку 

на 1 

будинок 

Результат 

розрахунку 

на 200 

будинків 

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

Кількість підключень одиниць N  1 160 

Середнє  річне перекачування  води через дані 

підключення 
м3/рік B  12 000 1 920 000 

Середня річна втрата води м3/рік b Bх24,91% 2 989,2 478 292 

Всього очікувана щорічна економія води  від 

встановлення побудинкових засобів обліку води   
м3/рік Q Q=b 2 989,2 478 292 

Всього очікуваних щорічно доходів  від 

встановлення побудинкових засобів обліку води  
грн. V1 b*1,95 5 828,94 932 630 

Витрати на:      

Всього очікуваних витрат  від встановлення  

побудинкових засобів обліку води  
грн. Vзаг  19 920 3 187 200 

 

Термін окупності заходу:  

Vзаг /V1= 3187,2/932,630*12= 41 місяць 

 
Вартість покупної води від ДПП «Кривбаспромводопостачання» (з вересня 2016р.):  
2,34 грн. (1,95 грн. без ПДВ). 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

1.2.4.1. Обґрунтування необхідності та доцільності встановлення підвищувального 

насосного агрегата за адресою: Військове містечко №33, м.Кривий Ріг. 

У зв’язку з тим, що гарантійний напір у зовнішньому водопроводі, що транспортує 

воду на військове містечко №33 нижче потрібного, прийнято рішення у існуючій 

водопровідній камері на водопроводі Д200мм біля житлового будинку №24 виконати 

встановлення насосного агрегата, для забезпечення жителів достатнім тиском. 

 

Робочі параметри насосного агрегата: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнято рахунок ТОВ «ПАМ-

Трейдінг» з найменшою  вартістю  обладнання 6,99 тис.грн. без ПДВ.  

Альтернативна пропозиція від ПП «Промислова вентиляція і кондиціювання» з вартістю 

аналогічного обладнання 7,84 тис.грн.без ПДВ. 

    

   Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт Насос 

Двигун Робочі параметри 

Потужність, 

кВт 

Частота, 

об/хв 
Витрата, м³/год Напір, м 

в/м 

№33 
NF 6A 

(відцентровий) 
2,2 1500 72 6 



 

 

1.2.4.2. Обґрунтування необхідності та доцільності встановлення  підвищувальних 

насосних агрегатів для забезпечення жителів багатоповерхових будинків достатнім тиском  
 

    Підвищувальні насосні агрегати, або як їх ще називають: станції підкачки, обладнані як 

допоміжний елемент водопровідних та каналізаційних систем, що обслуговують такі об'єкти, 

як: висотні будинки, житлові мікрорайони, коттеджні поселення. 

  Що стосується житлових комплексів, то там напір води падає в певні години доби, коли 

відбувається максимальне водоспоживання. У такому випадку режим роботи підвищувальної 

станції може бути ступінчатним. Тоді група насосів підключається до трубопроводу не 

безпосередньо, а через накопичувальний резервуар. Як тільки рівень рідини в ньому падає до 

певної позначки, поплавкові датчики дають команду для запуску та підкачування води. 

  Комплектація обладнання, схеми його компоновки на підвищувальних насосних станціях, 

перш за все, залежать від конструкції підведення труб, до яких вони повинні будуть 

підключитися.  

Даним заходом передбачається встановлення підвищувальних насосних агрегатів  у 

ТРП-76, по вул.Пушкіна,11. 

До встановлення пропонуються н/агр. Sprut GPD 16-17-750 (4 од.). 

      

Робочі параметри насосного агрегата: 

 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнято рахунок ТОВ «ВАРНА» з 

найменшою  вартістю  обладнання за 2 од. 19,504 тис.грн. без ПДВ.  

Альтернативна пропозиція від ТОВ «Сантехтрейд Груп» з вартістю аналогічного 

обладнання за 2 од. 25,5 тис.грн.без ПДВ. 

 

   Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт Насос 

Двигун Робочі параметри 

Потужність, 

кВт 

Частота,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

об/хв 
Витрата, м³/год Напір, м 

ТРП-76, 

вул.Пушкіна,11 

Sprut GPD 

16-17-750 
0,75 1000 16 16,5 



 

 

1.2.4.3. Придбання установки переносної проливної АС-П 

 

Вийшли з ладу існуючі проливні установки і, для можливості виконання повірки 

водолічильників необхідно придбано нові проливні установки у кількості 2 од. 
Вартість заходу – 41,667 тис.грн. без ПДВ. 

Область застосування  

Повірка та калібрування на місці експлуатації лічильників води DN10, DN15, DN20 всіх 

типів в діапазоні витрат від 0,01 до 2,5 м3/год методом звірення в автоматичному режимі.  

Основні технічні та експлуатаційні характеристики 

Найменування параметру Значення 

Метод повірки звірення, старт з ходу 

Клас точності 0,3% (в основному діапазоні) 

Режим роботи автоматичний з фотофіксацією показань рахункового 

механізму вивіреного приладу 

DN приладів, що повіряються DN 10, 15, 20 

Мінімальна витрата 0,01 м3/год 

Максимальна витрата 2,5 м3/год 

Робочі еталони електромагнітний витратомір-лічильник з керамічної 

футеровкою корпусу проточної частини і платиновими 

електродами 

Час автономної роботи 16 годин 

Габаритні розміри 500 х 400 х 200 (в транспортній тарі) 

Маса 7,2 кг (на транспортній тарі) 

Процедура повірки лічильника води складається з двох операцій: 1-а підставі яких 

проводиться безпосередньо на місці експлуатації лічильника води, а 2-а може 

проводиться віддалено (за місцем знаходження служби державного метрологічного 

контролю). 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята найменша вартість 

обладнання ТОВ «ЕКАТОН» 183,333 тис.грн. без ПДВ. 

Альтернативна пропозиція від ПП «Промислова вентиляція і кондиціювання» з вартістю 

аналогічного обладнання 189,78 тис.грн.без ПДВ. 

 

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

проводилася у розмірі 141,667 тис.грн. без ПДВ. Залишок по рахунку становить 41,666 

тис.грн. без ПДВ. 

 

   Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні відрахування. 



 

 

 

II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

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

Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій що перебувають на балансовому обліку 

КП «Кривбасводоканал» 

 

 

№ 

з/п 
№ КНС, адреса 

Існуюче 

обладнання  

Заміна насосного 

обладнання відповідно 

до заходу інвестиційної 

програми 

Вартість 

заходу, 

тис.грн.  

без ПДВ 

Економія 

електренергії 

тис.кВт-год. 

на рік 

1 2 3 4 5 6 

До п.2.2.1.1 

1 

КНС-3                                      

вул. Харитонова, 3                                        

м. Кривий Ріг 

н/агр. 5Ф-12 

N=40 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=216 м3/год 

 H=24 м 

н/агр. СД160/45б 

N=22 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=128 м3/год 

 H=30 м 

42,442 7,092 

2 

КНС-11 

вул.Вадима Гурова 

(Постишева), 113 

м. Кривий Ріг 

н/агр. СД450/56 

N=250 кВт 

 n=1480 об./хв. 

 Q=540 м3/год 

 H=95 м  

н/агр. СД450/56 

N=132 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=450 м3/год 

 H=56 м 

115,83 431,62 

3 

КНС-26                        

вул.Ладозька, 34 

м.Кривий Ріг 

н/агр. ГрАТ 

350/40 

N=132 кВт 

 n=975 об./хв. 

 Q=350 м3/год 

 H=40 м 

н/агр. СМ200-150-315/4 

N=75 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=400 м3/год 

 H=32 м 

71,050 461,040 

4 

КНС-29                                     

вул. Дідро, 7                                        

м.Кривий Ріг 

н/агр. ФГ216/24 

N=45 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=216 м3/год 

 H=24 м 

н/агр. СД250/22,5а 

N=30 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=225 м3/год 

 H=18 м 

43,537 3,420 

5 

КНС-30                                   

вул. 

Севастопольська,40,                                        

м.Кривий Ріг 

н/агр. 6НФ 

N=55 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=500 м3/год 

 H=20 м 

н/агр. СД450/22,5 

N=75 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=450 м3/год 

 H=22,5 м 

91,204 3,120 

6 

КНС-35                                  

вул. Кропивницького 

м.Кривий Ріг 

н/агр. ДФ 

1100/63 

N=55 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=500 м3/год 

 H=20 м 

н/агр. СМ 200-150-500/4 

N=55 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=500 м3/год 

 H=20 м 

85,36 1 313,280 

7 

КНС-36                                   

вул. Кропивницького                                        

м.Кривий Ріг 

н/агр. СМ150-

125-315/4 

N=55 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=200 м3/год 

 H=32 м 

н/агр. СД250/22,5а 

N=30 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=225 м3/год 

 H=18 м 

43,537 44,856 



 

 

1 2 3 4 5 6 

8 

КНС-38                                   

вул. Українська ,93                                     

м.Кривий Ріг 

н/агр. 5Ф-12 

N=40 кВт 

 n=1470 об./хв. 

 Q=216 м3/год 

 H=24 м 

н/агр. СД160/10 

N=11 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=160 м3/год 

 H=10 м 

30,404 77,856 

9 

КНС-41                                   

вул. Переяславська,1                                      

м.Кривий Ріг 

н/агр. СМ250-

200-400/4    

N=200 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=800 м3/год 

 H=50 м 

н/агр. СД450/56 

N=132 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=450 м3/год 

 H=56 м 

113,33 599,424 

10 
КНС-44                                  

с. Новоіванівка 

н/агр. ДФ 

1100/63    

N=320 кВт 

 n=750 об./хв. 

 Q=1100 м3/год 

 H=63 м 

н/агр. СД450/56 

N=132 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=450 м3/год 

 H=56 м 

115,83 1 218,432 

11 

КНС-45                                   

вул. Олександрівська                                     

м.Кривий Ріг 

н/агр. СД800/32    

N=160 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=800 м3/год 

 H=32 м 

н/агр. СД800\32а 

N=132 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=720 м3/год 

 H=26,5 м 

173,649 608,052 

12 

КНС-46                                   

б-р Маршала 

Василевського                                    

м.Кривий Ріг 

н/агр. ФГ216/24    

N=45кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=216 м3/год 

 H=24 м 

н/агр. СД160/10 

N=11 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=160 м3/год 

 H=10 м 

30,404 22,560 

13 

КНС-49                                   

вул. Гранітна,81                                   

м.Кривий Ріг 

н/агр. 

ДФ1100/63    

N=315 кВт 

 n=1450 об./хв. 

 Q=1100 м3/год 

 H=63 м 

2СМ200-150-500/4а 

N=110 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=380 м3/год 

 H=64 м 

 

115,3 633,636 

14 

КНС-52                               

вул. Маршака                                   

м.Кривий Ріг 

н/агр. 

ДФ1100/63    

N=315 кВт 

 n=1450 об./хв. 

 Q=1100 м3/год 

 H=63 м 

н/агр. СД450/56 

N=132 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=450 м3/год 

 H=56 м 

112,5 599,424 

15 

КНС-60                              

мкр. 5-й Горняцкий                                                                                                               

м.Кривий Ріг 

н/агр. ФГ216/24    

N=45 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=216 м3/год 

 H=24 м 

н/агр. СД80/18 

N=11 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=80 м3/год 

 H=18 м 

20,104 55,020 

16 

КНС-61                            

мкр. Ювілейний, 15                                   

м.Кривий Ріг 

н/агр. ФГ216/24    

N=45 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=216 м3/год 

 H=24 м 

н/агр. СД80/18 

N=11 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=80 м3/год 

 H=18 м 

20,104 5,916 



 

 

1 2 3 4 5 6 

17 

КНС-70                            

вул.Карбишева,                                   

м.Кривий Ріг 

н/агр.2СМ250-

200-400/4    

N=160 кВт 

 n=1450 об./хв. 

 Q=800 м3/год 

 H=50 м 

н/агр. СД450/56 

N=132 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=450 м3/год 

 H=56 м 

115,830 189,696 

18 

КНС-75                           

вул.Свободи                 

м.Кривий Ріг 

н/агр. 8Пс-10    

N=100 кВт 

 n=1470 об./хв. 

 Q=342 м3/год 

 H=41 м 

н/агр. СД80/18 

N=11 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=80 м3/год 

 H=18 м 

20,104 8,400 

19 

КНС-76                           

вул.Суворова                 

м.Кривий Ріг 

н/агр. 2СМ150-

125-315/4    

N=37 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=200 м3/год 

 H=32 м 

н/агр. СМ100-65-200/2 

N=37 кВт 

 n=3000 об./хв. 

 Q=100 м3/год 

 H=52 м 

25,760 123,228 

20 

КНС-77                           

вул.Новошахтинська 

«Ударна»            

м.Кривий Ріг 

н/агр. 

СД450/22,5а    

N=55 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=400 м3/год 

 H=18,5 м 

 

 

н/агр. СД250/22,5а 

N=30 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=22,5 м3/год 

 H=18 м 

 

 

 

43,537 17,472 

21 

КНС-78                           

вул.Федорова            

м..Кривий Ріг 

н/агр. СД450/56    

N=132 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=450 м3/год 

 H=56 м 

н/агр. СД250/22,5 

N=37 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=250 м3/год 

 H=22,5 м 

48,487 8,724 

22 

КНС-89                           

ЦГЗК (сел.Глеюватка)       

м..Кривий Ріг 

н/агр. СД450/56    

N=132 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=450 м3/год 

 H=56 м 

н/агр. СД250/22,5 

N=37 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=250 м3/год 

 H=22,5 м 

48,487 4,176 

23 

КНС-100                         

вул.Каткова,14         

м..Кривий Ріг 

н/агр. 8ГрК8    

N=125 кВт 

 n=980 об./хв. 

 Q=400 м3/год 

 H=40 м 

н/агр. СД450/22,5 

N=75 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=450 м3/год 

 H=22,5 м 

91,204 29,676 

24 

КНС-102                           

вул.Рудна           

м..Кривий Ріг 

н/агр. 8ГрК8    

N=125 кВт 

 n=980 об./хв. 

 Q=400 м3/год 

 H=40 м 

н/агр. СД450/22,5 

N=75 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=450 м3/год 

 H=22,5 м 

91,204 9,744 

25 

КНС-104                           

вул.Гірників         

м..Кривий Ріг 

н/агр. 8ГрК8   

N=125 кВт 

 n=980 об./хв. 

 Q=400 м3/год 

 H=40 м 

н/агр. СД450/22,5 

N=75 кВт 

 n=1000 об./хв. 

 Q=450 м3/год 

 H=22,5 м 

91,204 88,440 

26 
КНС-111 

вул. Шиферна 

н/агр.СМ 125-

80-315/4 

N=22 кВт 

 n=1480 об./хв. 

 Q=80 м3/год 

 H=32 м 

н/агр. СД80/18 

N=11 кВт 

 n=1500 об./хв. 

 Q=80 м3/год 

 H=18 м 

20,496 166,296 

Всього (26 од.):   1820,9 6 730,59 



 

 

До п.2.2.1.3 

25 

КНС-57 

мкр.Східний-2, 

м.Кривий Ріг 

н/агр. СД 2400/75  

N=800 кВт 

 n=750 об./хв. 

 Q=2210 м3/год 

 H=69 м 

н/агр. KWP К 250-250-

0503 
N=315 кВт 

 n=1490 об./хв. 

 Q=1100 м3/год 

 H=70 м 
 

 

1707,18 

 
3 878,974 

До п.2.2.1.4 

26 

КНС-8 

вул.Володимира 

Великого (Мелешкіна), 

м.Кривий Ріг 

н/агр.СД 2400/75 

N=800 кВт 

 n=750 об./хв. 

 Q=2400 м3/год 

 H=75 м 

н/агр. КWPK K 250-250-

0630  
N=315 кВт 

 n=994 об./хв. 

 Q=1170 м3/год 

 H=63 м  

1498,22 4 570,508 

До п.2.2.1.5 

27 

КНС-56 

вул.Черняховського,1а, 

м.Кривий Ріг 

н/агр. СД 2400/75  

N=500 кВт 

 n=750 об./хв. 

 Q=2000 м3/год 

 H=60 м 

н/агр. КWPK K 250-250-

0630 
N=200 кВт 

 n=992 об./хв. 

 Q=930 м3/год 

 H=50 м  

1298,02 2 234,731 

Всього за п.2.3.1.3. – п.2.2.1.5 4503,42 10 684,21 

Всього: 6324,32 17 414,83 

 

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. 

 

Економічні  показники заміни насосних агрегатів на менш енергоємні на каналізаційних 

насосних станціях міста 

КНС-3 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

5Ф-12 (існуючий) 47 289 кВт/міс 
 

 

591 кВт/міс 1,6159 11 461,69 

СД160/45б 

(проектований) 
40 196 кВт/міс 

 

Вартість заходу  –  42,442 тис.грн.  

Термін окупності: 12 місяців 

Економічний ефект: 11,461 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 7,092 тис.кВт-год. на рік. 

КНС-11 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

 СД450/56 (існуючий) 65 520 кВт/міс 
 

 

35 968  кВт/міс 1,6159 697 448 

СД450/56 (проектований) 
29 552 кВт/міс 



 

 

 

Вартість заходу  –  115,83 тис.грн.  

Термін окупності: 12 місяців 

Економічний ефект: 697,448 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 431,62 тис.кВт-год. на рік. 

 

  

КНС-26 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

ГрАТ350/40 (існуючий) 56 990 кВт/міс 
 

 

38 420 кВт/міс 1,6159 744 994 

СМ200-150-315/4 

(проектований) 
18 570 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 113,742 тис.грн.  

Термін окупності: 2 місяці 

Економічний ефект: 744,944 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 461,04 тис.кВт-год. на рік. 

 

КНС-29 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

ФГ 216/24 (існуючий) 2 192 кВт/міс 
 

 

285 кВт/міс 1,6159 5 526 

СД250/22,5а 

(проектований) 
1 907 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 43,537 тис.грн.  

Термін окупності: 8 місяців 

Економічний ефект: 5,526 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 3,420 тис.кВт-год. на рік. 

 

КНС-30 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

6НФ (існуючий) 1 727 кВт/міс 
 

 

260 кВт/міс 1,6159 5 041 

СД 450/22,5 

(проектований) 
1 467 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 91,204 тис.грн.  

Термін окупності: 8 місяців 

Економічний ефект: 5,041тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 3,120 тис.кВт-год. на рік. 

 

 

 



 

 

КНС-35 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

ДФ 1100/63 (існуючий) 169 920 кВт/міс 
 

 

109 440 кВт/міс 1,6159 2 162 315,5 

СМ 200-150-500/4 

(проектований) 
60 480 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 85,363 тис.грн.  

Термін окупності: 1 місяць 

Економічний ефект: 2 162,315 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 1 313,280 тис.кВт-год. на рік. 

 

 

КНС-36 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

СМ150-125-315/4 (існуючий) 16 251 кВт/міс 
 

 

3 738 кВт/міс 1,6159 72 482 

СД 250/22,5а 

(проектований) 
12 513 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 43,537 тис.грн.  

Термін окупності: 7 місяців 

Економічний ефект: 72,482 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 44,856 тис.кВт-год. на рік. 

 

 

 

 

 

КНС-38 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

5Ф-12 (існуючий) 11 337 кВт/міс 
 

 

6 488 кВт/міс 1,6159 125 031 

СД 160/10 

(проектований) 
4 889 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 30,404 тис.грн.  

Термін окупності: 3 місяці 

Економічний ефект: 125,031 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 77,376 тис.кВт-год. на рік. 

  

 

 

 

 



 

 

 КНС-41 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

СМ 250-200-400/4 (існуючий) 123 120 кВт/міс 
 

 

49 952 кВт/міс 1,6159 968,609 

СД 450/56 

(проектований) 
73 168 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 113,33 тис.грн.  

Термін окупності: 1 місяць 

Економічний ефект: 968,609 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 599,424тис.кВт-год. на рік. 

  

 

КНС-44 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

ДФ 1100/63 (існуючий) 157 917 кВт/міс 
 

 

101 536 кВт/міс 1,6159 4 657,06 

СД 450/56 

(проектований) 
56 381 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 115,83 тис.грн.  

Термін окупності: 1 місяць 

Економічний ефект: 1 968,864 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 1 218,432 тис.кВт-год. на рік. 

  

 

 

 

КНС-45 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

СД 800/32 (існуючий) 101 354 кВт/міс 
 

 

50 671 кВт/міс 1,6159 982,551 

СД800/32а 

(проектований) 
50 683 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 173,649 тис.грн.  

Термін окупності: 2 місяці 

Економічний ефект: 982,551 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 608,052 тис.кВт-год. на рік. 

  

 

 

 

 

 



 

 

КНС-46 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

ФГ 216/24 (існуючий) 4 611 кВт/міс 
 

 

1 880 кВт/міс 1,6159 36,454 

СД 160/10 

(проектований) 
2 731 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 30,404 тис.грн.  

Термін окупності: 10 місяців 

Економічний ефект: 36,454 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 22,560 тис.кВт-год. на рік. 

 

 

КНС-49 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

ФГ 540/95 (існуючий) 107 432 кВт/міс 
 

 

52 803 кВт/міс 1,6159 1 023,892 

2СМ200-150-500/4а 

(проектований) 
54 629 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 115,3 тис.грн.  

Термін окупності: 1 місяць 

Економічний ефект: 1 023,892 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 633,636 тис.кВт-год. на рік. 

 

 

 

 

 

КНС-52 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

СД 2400/75 (існуючий) 123 120 кВт/міс 
 

 

49 952 кВт/міс 1,6159 968 609 

СД 450/56 

(проектований) 
73 168 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 112,500 тис.грн.  

Термін окупності: 1 місяць 

Економічний ефект: 968,609 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 599,424 тис.кВт-год. на рік. 

  

 

 

 

 



 

 

КНС-60 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

ФГ 216/24 (існуючий) 24 130 кВт/міс 
 

 

4 585 кВт/міс 1,6159 88 906 

СД 80/18 

(проектований) 
19 545 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 20,104 тис.грн.  

Термін окупності: 3 місяці 

Економічний ефект: 88,906 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 55,020 тис.кВт-год. на рік. 

 

 

КНС-61 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

ФГ 216/24 (існуючий) 2 083 кВт/міс 
 

 

493 кВт/міс 1 6159 9 559 

СД 80/18 

(проектований) 
1 590 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 20,104 тис.грн.  

Термін окупності: 15 місяців 

Економічний ефект: 9,559 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 5,916 тис.кВт-год. на рік. 

 

 

 

 

 

 

КНС-70 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

СМ 250-200-400/4 (існуючий) 38 848 кВт/міс 
 

 

15 808 кВт/міс 1,6159 306 529 

СД 450/56 

(проектований) 
23 040 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 115,83 тис.грн.  

Термін окупності: 5 місяців 

Економічний ефект: 306,529 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 189,696 тис.кВт-год. на рік. 

  

 

               

 



 

 

 КНС-75 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

8 Пс-10 (існуючий) 3 524 кВт/міс 
 

 

700 кВт/міс 1,6159 13 573 

СД 80/18 

(проектований) 
2 824 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 20,104 тис.грн.  

Термін окупності: 17 місяців 

Економічний ефект: 13,573 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 8,400 тис.кВт-год. на рік. 

  

 

КНС-76 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

2 СМ 150-125-315/4 

(існуючий) 
14 664 кВт/міс 

 

 

10 269 кВт/міс 1,6159 199 124 

СМ 100-65-200/2 

(проектований) 
4 395 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 25,760 тис.грн.  

Термін окупності: 2 місяці 

Економічний ефект: 199,124 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 123,228 тис.кВт-год. на рік. 

 

 

 

 

КНС-77 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

СД 450/22,5а (існуючий) 6 329 кВт/міс 
 

 

1 456 кВт/міс 1,6159 28 233 

СД 250/22,5а 

(проектований) 
4 873 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 43,537 тис.грн.  

Термін окупності: 18 місяців 

Економічний ефект: 28,233 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 17,472 тис.кВт-год. на рік. 

  

 

 

 

 

 



 

 

КНС-78 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

СД 450/56 (існуючий) 4 039 кВт/міс 
 

 

727 кВт/міс 1,6159 14 097 

СД 250/22,5 

(проектований) 
3 312 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 48,487 тис.грн.  

Термін окупності: 10 місяців 

Економічний ефект: 14,097тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 8,724 тис.кВт-год. на рік. 

  

 

КНС-89 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

СД 450/56 (існуючий) 1 934 кВт/міс 
 

 

348 кВт/міс 1,6159 4 176 

СД 250/22,5 

(проектований) 
1 586 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 48,487 тис.грн.  

Термін окупності: 10 місяців 

Економічний ефект: 6,747 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 4,176 тис.кВт-год. на рік. 

  

 

 

 

КНС-100 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

8ГрК8  (існуючий) 12 364 кВт/міс 
 

 

2 473 кВт/міс 1,6159 47 953 

СД 450/22,5 

(проектований) 
9 891 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 91,204 тис.грн.  

Термін окупності: 20 місяців 

Економічний ефект: 47,953 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 29,676 тис.кВт-год. на рік. 

 

 

 

 

 

 



 

 

КНС-102 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

8ГрК8  (існуючий) 3 866 кВт/міс 
 

 

812 кВт/міс 1,6159 15 745 

СД 450/22,5 

(проектований) 
3 054 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 91,204 тис.грн.  

Термін окупності: 10 місяців 

Економічний ефект: 15,745 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 9,744 тис.кВт-год. на рік. 

  

 

КНС-104 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

8ГрК8  (існуючий) 33 499 кВт/міс 
 

 

7 370 кВт/міс 1,6159 142 910 

СД 450/22,5 

(проектований) 
26 129 кВт/міс 

 

Вартість заходу – 91,204 тис.грн.  

Термін окупності: 7 місяців 

Економічний ефект: 142,910 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 88,440 тис.кВт-год. на рік. 

 

КНС-111 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

 СМ 125-80-315/4 (існуючий) 69 292 кВт/міс 
 

 

13 858 кВт/міс 1,6159 268 717 

СД80/18 

(проектований) 
55 434 кВт/міс 

 

Вартість заходу  –  20,496 тис.грн.  

Термін окупності: 5 місяців 

Економічний ефект: 268 717 тис.грн. 

         Економія електроенергії за рік складає 166,296 тис.кВт-год. на рік. 

 

 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція                             

ТОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс» з найменшою загальною вартістю устаткування 1 700,42 

тис.грн. без ПДВ. 

Альтернативна пропозиція від ТОВ «Гроут». 

 

 



 

 

Ціна за одиницю товару відповідно до наданих комерційних пропозицій, тис.грн. без ПДВ 

н/агр ТОВ «Торговий дім «Укрнасосервіс» ТОВ «Гроут» 

СМ 100-65-200/2 с эл.дв. 37 кВт 25,760 28,336 

2 СМ 200-150-500/4а                             

с эл.дв. 110 кВт 
115,328 126,861 

СД 80/18 с эл.дв. 11 кВт 20,104 22,114 

СД 160/10 с эл.дв. 11 кВт 30,404 33,446 

СД 160/45б с эл.дв. 22 кВт 42,442 46,686 

СД 250/22,5 с эл.дв. 37 кВт 48,487 53,335 

СД 250/22,5а с эл.дв. 30 кВт 43,537 47,890 

СД 450/22,5 с эл.дв. 75 кВт 91,204 100,324 

СД 800/32а с эл.дв. 132 кВт 173,645 191,009 

 

         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. 

 

 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

СД 2400/75 (існуючий) 282 842 кВт/міс 
 

 

200 042 кВт/міс 1,6159 3 878,974 

KWP K 300-300-0503 

(проектований) 
82 800 кВт/міс 

 

Тариф електроенергії: 

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

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція на 

придбання насосу від ТОВ «КСБ Україна», вартістю 1029,287 тис.грн. без ПДВ.,  електродвигуна 

від ТОВ «Еквівес», вартістю 158,329 тис. грн. без ПДВ  та придбання частотного перетворювача 

ТОВ «МЛ Компані» вартістю обладнання 519,567тис.грн без ПДВ 

Альтернативні пропозиції від ФОП Хуповець Ю.Ю., ТОВ «Вассеркрафт Бюро»  та ТОВ «Елта». 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні відрахування. 

Робочі параметри насосів на КНС-57 

Об'єкт Насос 

Двигун Діаметр 

робочого 

колеса, 

мм 

Робочі параметри Вільний 

прохід, 

мм 
Потужність, 

кВт 

Частота, 

об/хв 

Витрата, 

м³/год 
Напір, м 

ККД, 

% 

 

КНС-

57 

СД 2400/75 

(існуючий) 
800 1480 910 2400 75 39 145 

KWP K 300-

300-0503 
315 1490 485 1100 70 83 86 

Ціна за одиницю товару відповідно до наданих комерційних пропозицій, тис.грн. без ПДВ 

 ТОВ «КСБ Україна» ТОВ «Вассеркрафт Бюро» 

н/агр. KWPK 300-300-0503 з 

робочим колесом Д=463мм 
1029,287 2906,076 

 ТОВ «Еквівес»  

Двигун АДЧР355SMB6 «В» 

315 кВт, 1000об./хв. 
158,329  

 ТОВ «МЛ Компані» ТОВ «Елта» 

Частотний перетворювач 

Schneider Electric 315 кВт 
519,567 937,494 



 

 

 

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. 

 

 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

СД 2400/75 (існуючий) 360 000 кВт/міс 
 

 

235 705 кВт/міс 1,6159 4 570,508 

KWP K 250-250-0630 з ПЧ 

(проектований) 
124 295 кВт/міс 

 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція на 

придбання насосу від ТОВ «КСБ Україна», вартістю 820,323 тис.грн. без ПДВ.,  електродвигуна 

від ТОВ «Еквівес», вартістю 158,329 тис. грн. без ПДВ  та придбання частотного перетворювача 

ТОВ «МЛ Компані» вартістю обладнання 519,567тис.грн без ПДВ 

 

Тариф електроенергії: 

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

 

Альтернативна пропозиція від ТОВ «Комплекс» з вартістю аналогічного обладнання 

4 051,402 тис.грн.без ПДВ. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – бюджетні кошти 

 

 

 

 

Робочі параметри насосів на КНС-8 

 

Об'єкт Насос 

Двигун Діаметр 

робочого 

колеса, 

мм 

Робочі параметри Вільний 

прохід, 

мм 
Потужність, 

кВт 

Частота, 

об/хв 

Витрата, 

м³/год 
Напір, м 

ККД, 

% 

КНС-8 

СД 2400/75 

(існуючий) 
500 1480 910 2400 75 39 145 

KWP K 250-

250-0630 
315 994 630 1170 63 83 86 



 

 

 

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. 

 

 

Заміна обладнання 
Використання 

ел.енергії 

 

Економія ел.ен. 
Вартість 

електроенергії, 

грн. без ПДВ 

Економічний ефект 

грн./рік 

СД 2400/75 (існуючий) 178 790 кВт/міс 
 

 

115 247 кВт/міс. 1,6159 2 234,731 

KWP K 250-250-0630 з ПЧ 

(проектований) 
63 543 кВт/міс 

 

 

Тариф електроенергії: 

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

 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція на 

придбання насосу від ТОВ «ВАССЕРКРАФТ БЮРО» вартістю 776,010 тис.грн. без ПДВ.,  

електродвигуна від ТОВ «Еквівес», вартістю 124,996 тис. грн. без ПДВ  та придбання частотного 

перетворювача ТОВ «МЛ Компані» вартістю обладнання 397,016.грн без ПДВ 

Альтернативна пропозиція від ТОВ «Комплекс» з вартістю аналогічного обладнання 

2 928,627 тис.грн.без ПДВ. 

 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – бюджетні кошти. 

 

 

 

Робочі параметри насосів на КНС-56 

Об'єкт Насос 

Двигун Діаметр 

робочого 

колеса, 

мм 

Робочі параметри Вільний 

прохід, 

мм 
Потужність, 

кВт 

Частота, 

об/хв 
Витрата, м³/год Напір, м 

ККД, 

% 

КНС-

56 

СД2400/75 

(існуючий) 
500 1480 910 2400 75 39 145 

KWP K 250-

250-630 
200 992 564 930 50 84 86 



 

 

2.2.1.5.Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності  будівництва мереж 

водовідведення м. Кривого Рогу 

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. 

Враховуючи понаднормативний термін експлуатації трубопроводу, сумарний вплив 

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

руйнація на будь-якій ділянці траси каналізаційного колектору. При такому критичному стані, 

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 діючих колекторів буде технічно не можливо, у зв'язку з обмеженим до них 

ДОСТУПОМ , значною глибиною залягання. Виток стоків призведе до затоплення нечистотами  зі 

значними екологічними наслідками. Єдиним виходом із ситуації, що склалася є будівництво нових 

колекторів Д160-500 мм, загальною довжиною 5,1 км. 

№ 

п/п 

Об'єкт Опис заходу Вартість, 

тис.грн. 

1 Напірний колектор від КНС-42                    

( I етап)  

Будівництво другої нитки трубопроводу ПЕ Д 

250мм - 548м 

949,672 

2 Напірний колектор від КНС-42                  

( II етап)  

Будівництво другої нитки  трубопроводу ПЕ 

Д250мм - 570м 

3 Напірний колектор від КНС-42 ( III 

етап)  

Будівництво другої нитки  трубопроводу ПЕ 

Д250мм - 362м 

4 
Напірний колектор від КНС-9   

Відновлення ділянки трубопроводу ПЕ Д400мм - 

660м 

1077,99 

5 Напірний колектор  від КНС-75 в 

р-ні естакади 
Заміна ділянки трубопроводу ПЕ Д500мм - 225м 

1304,93 

6 Напірний колектор від КНС-75 до 

КНС-52 в р-ні 8-ї автодороги  
Заміна ділянки трубопроводу ПЕ  Д500мм - 42м 

7 Самопливний коллектор  на                  

КНС-52 в р-ні естакади  
Заміна ділянки трубопроводу ПЕ Д 500мм - 225м 

8 Напірний  колектор від КНС-68   Заміна ділянки трубопроводу ПЕ Д200мм - 68м 256,358 

9 Напірний  колектор від КНС-98   Заміна ділянки трубопроводу ПЕ Д200мм - 263м 

10 Напірний колектор від КНС-52 

(аварийний випуск) 
Заміна аварійного випуску ПЕ Д200мм- 30п.м. 

11 
Напірний колектор від КНС-50 

Будівництво другої нитки трубопроводу ПЕ 

Д200мм - 263м 

12 Напірний колектор від КНС-79  по 

вул.Шконди 
Заміна ділянки трубопроводу ПЕ Д160мм - 87м 

146,372 

13 Напірний  колектор від КНС-99   Заміна ділянки трубопроводу ПЕ Д160мм -379м 

14 Напірний колектор від КНС-24 

(права нитка)  
Заміна ділянки трубопроводу ПЕ Д160мм - 90м 

15 Самопливна каналізація  по 

вул.Д.Донського  

 

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д160мм - 90 м  

115,754 

16 Самопливна каналізація по 

вул.С.Перовської,7 

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ  Д160мм - 

20п.м. 

17 Самопливна каналізація по Замін  ділянки трубопроводу ПВХ  Д160мм - 22м  



 

 

вул.Бородіна,6 

18 Самопливний колектор по 

вул.Чорновола (Гутовського)  

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ  Д160мм - 

2п.м. 

19 Самопливна каналізація  ДК 

"Саксагань" пр.Героїв підпільників 

(Дзержинського)  

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д160мм - 

170м 

20 Самопливна каналізація по 

вул.Світальского (Коротченко),1в  

Заміна ділянки трубопроводу  ПВХ  Д160мм - 

10п.м. 

21 Самопливна каналізація по 

вул.С.Тельги   (Революційній),      

32-34 

Заміна ділянки трубопроводу  ПВХ Д160мм - 

10п.м. 

22 Самопливна каналізація по 

вул.Перлинна  

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д160мм - 

239м 

23 Самопливна каналізація по 

пров.Бульварному,15 

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д160мм - 

10п.м. 

24 Самопливна каналізація по 

вул.Катеринівській (Мануйлова),7 

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д160мм - 

20п.м. 

25 Самопливна каналізація по 

вул.Ігнатьєва,9 

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д160мм - 

35п.м. 

26 Самопливна каналізація по 

вул.Ветеранів праці,53 

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д160мм - 

3п.м. 

27 Самопливна каналізація по 

вул.Липневій,4  

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д160мм - 

10п.м. 

28 Самопливна каналізація по 

вул.Станіславського,5  
Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д160мм 10п.м. 

29 Самопливна каналізація по вул. 

С.Тельги (Революцийній),34б 

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д160мм - 

3п.м. 

30 Самопливна каналізація по 

вул.Св.Миколаївській,35 

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д160мм - 

3п.м. 

31 Самопливний коллектор по 

вул.Соборності (Косіора) 
Заміна ділянки трубопроводу  Д160мм - 2п.м. 

32 Самопливний колектор по 

вул.С.Калачевьского                                                           

(23-го Лютого) 

Заміна ділянки трубопроводу  Д160мм - 30п.м. 

33 Самопливний колектор по по 

вул.Тимирязєва 

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ  Д160мм - 

15п.м. 

34 Самопливний колектор по по 

вул.Тимирязєва 

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ  Д160мм - 

15п.м. 

35 Самопливна каналізація по 

Військовому містечку-35, район 

гаражів  

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д200мм - 

3п.м. 

104,76 

36 Самопливна каналізація по 

вул.Доватора,16 

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ  Д200мм - 

10п.м. 

37 Самопливна каналізація по 

вул.Тесленко,19 

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д200мм - 

20п.м. 

38 Самопливна каналізація по вул. 

Криворіжсталі (Орджонікідзе),15 

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д200мм - 

9п.м. 

39 Самопливна каналізація по 

вул.Сергія Калачевського      

 (23-го Лютого)  

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д315мм - 32м 

357,187 

40 Самопливна каналізація по 

вул.Карбишева  
Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д 315мм - 40м 

41 Самопливний колектор на             

КНС-39  

Заміна ділянки трубопроводу ПВХ Д315мм - 

459м 

Всього: 4313,1 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція                             

ТД «Євротрубпласт» з найменшою загальною вартістю 4313,1 тис.грн. без ПДВ. 

Альтернативна пропозиція від ФОП Хуповець Ю.Ю. з вартістю аналогічного обладнання  

4409,7 тис.грн.без ПДВ. 

 

         Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні відрахування. 



 

 

 

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 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.). 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція                             

ТОВ «ВЗЛЬОТ УКРАЇНА» з найменшою загальною вартістю датчиків (114 од.) 568,100 тис.грн. 

без ПДВ. 

Альтернативна пропозиція від приватного науково-виробничого підприємства «Ергомера» з 

вартістю аналогічного обладнання у кількості 114 од. 703,038 тис.грн.без ПДВ. 

 

         Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 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 2015 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 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. 

 
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 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. 

 

Технічні характеристики  

Найменування параметру Значення 

Межа виявлення контрольної речовини (фенола), 

мг/дм3, не більш ніж  

0,005 

   

Діапазон виміру масової концентрації контрольної 

речовини (фенола), мг/дм3 

від 0,01 до 25 

  

Межа допустимої абсолютної похибки аналізатора 

при вимірюванні масової концентрації 

контрольної речовини (фенола), мг/дм3 

± (0,004+0,10
0
С) 

  

Межі допустимої абсолютної похибки вимірів 

коефіцієнта направленого пропуску, % 

± 2 

  

Час прогрівання, хв., не більш ніж 30 

  

Години безперервної роботи, год. 8 

  

Середній термін роботи приладу, років 5 

 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнято рахунок                                      

ТОВ «Донау Лаб Україна» з найменшою вартістю аналізатора в комплекті 272,475 тис.грн. без 

ПДВ. 

       Альтернативна пропозиція від ТОВ «Хімлабборреактив» з вартістю аналогічного 

обладнання 305,416 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. 

 

 

      Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята найменша вартість 

обладнання ТОВ «Завод НГО» 154,55 тис.грн. без ПДВ. 

            Альтернативна пропозиція від ПП «Промислова вентиляція і кондиціювання» з 

вартістю аналогічного обладнання 157,942 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. 

  

Технічні характеристики 

 

Найменування параметру Значення 

Тип робочого органу Ланцюговий баровий 

Глибина копання траншеї, мм 1600, 1800, 2000 

Ширина копання траншеї, мм 140 

На установці використовується баровий 

ланцюг 

Урал-33 виробництва РФ 

Максимальна транспортна швидкість, 

км / год, 

не більше 20 

Робоча швидкість, км / год, не більше 0,440 

Привід робочого органу Від ВВП трактора 

Тип приводу Механічний 

Розташування робочого органу Центральне 

 

      Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята найменша вартість 

обладнання ТОВ «Промтехніка 2013» 208,33 тис.грн. без ПДВ. 

           Альтернативна пропозиція від ТОВ «АЛМІ-Центр» з вартістю аналогічного обладнання 

216,667 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 

Екскаватор-планувальник на шасі автомобіля МАЗ-6312С3 призначений для проведення 

всіх видів землерийних робіт. Експлуатується при ремонтних роботах на трасах водопроводів, 

нафтопроводів і газопроводів, а так само для спеціального планування укосів уздовж 

автомобільних трас. 

 

Технічні характеристики 

 

Найменування параметру Значення 

Базове шасі МАЗ-6312С3 

Колісна формула  6х4 

Потужність двигуна, кВт 100 

Швидкість руху, км/год 60 

Габаритні розміри, мм 

- довжина  

- ширина 

- висота 

 

9300 

2550 

4000 

Висота копання/з подовженням, м 8/8,7 

Глибина копання/з подовженням, м 5,45/6,8 

Радіус копання/з подовженням, м 10,45/11,8 

Робочий тиск, МПа 28 

 

В даний час на підприємстві КП «Кривбасводоканал» для виконання робіт з планування 

грунту використовуються наступні марки екскаваторів: 

ЕО-2621 

Дана техніка має наступні робочі і технічні характеристики: 

• швидкість ходу до 19 км / год; 

• продуктивність робіт до 40 м3 на годину; 

• габарити: ширина - 2,2 м, висота - 3,8 м, довжина 6,48 м, маса - 5,7 т; 

• глибина копання до 3 м; 

• висота вивантаження - 2,2-3,3 м; 

• потужність 65 к.с. або 45 кВт; 

 

Екскаватор має наступні переваги: 

• наявність надійного і економічного двигуна; 

• простота управління робочими елементами і безпосередньо колісною базою; 

• зручне розташування важелів, приладів на панелі управління; 

• проведення робіт при діапазоні температур від-40оС до + 40оС; 

• мобільність; 

• можливість оперативної зміни будь-яких робочих елементів; 

• малогабаритність, що робить можливим ефективне використання цього екскаватора в 

обмежених умовах і на нестабільних грунтах. 

                                                

АТЕК-881 

Дана техніка має наступні робочі і технічні характеристики: 

• швидкість ходу до 20 км / год; 

• може здолати нахил 22 градуси; 

• приділений витрата палива 90 г / м3; 

• тривалість робочого циклу 19 с; 

• зусилля копання 15 т.с .; 

• габарити: довжина - 10 м, висота - 4 м, ширина - 2,84 м, маса - 20 т; 

• Ковш об'ємом 1,0 м3: 

o радіус копання 7500 мм; 



 

 

o глибина копання 4300 мм; 

o висота вивантаження 4500 мм. 

• Ковш об'ємом 1,25 м3: 

o радіус копання 7800 мм; 

o глибина копання 4500 мм; 

o висота вивантаження 4500 мм. 

Екскаватор має наступні переваги: 

• наявність потужного двигуна; 

• наявність чотирьох ведучих коліс; 

• пневмоколісний хід; 

• можливість використання в різних видах землерийних робіт; 

• якість виробництва при використанні високоякісних вузлів, гідравлічної апаратури та 

інших комплектуючих виробництва; 

• тривалий період використання; 

• раціональна кінематика руху; 

• висока продуктивність; 

• висока прохідність; 

• стійкість; 

• ремонтопридатність, доступність деталей, зносостійкість; 

• можливість вибору обладнання залежно від виду робіт. 

 

ЕО-2102 

Дана техніка має наступні робочі і технічні характеристики: 

• швидкість ходу до 20 км / год; 

• Фронтальний вантажник: 

o місткість ковша 0,8 м3; 

o ширина ковша 2000 мм; 

o кут вивантаження вантажу 50 градусів; 

o висота вивантаження вантажу 2700 мм; 

o глибина врізання 100 мм. 

• Зворотна лопата: 

o місткість ковша 0,25 м3; 

o глибина копання грунту 4300 мм; 

o висота вивантаження грунту 3600 мм; 

o радіус копання грунту 5500 мм; 

o тривалість робочого циклу 16 с; 

o зусилля копання 3600 кгс; 

o радіус повороту 176 градусів. 

• габарити: довжина - 8 м, ширина - 2,4 м, висота - 3,8 м, маса - 6,4 т; 

• потужність двигуна - 60 к.с. або 44кВт; 

 

Екскаватор має наступні переваги: 

• зносостійкість; 

• якість виробництва; 

• невибагливість в експлуатації; 

• висока продуктивність; 

• довгий період використання; 

• наявність зручного крісла; 

• наявність кабіни, яка запобігає потраплянню в салон екскаватора газу, пилу; 

• доступність деталей, ремонтопридатність; 

• точність, ефективність виконуваних робіт; 

• багатофункціональність; 

• зручне розташування важелів, приладів на панелі управління, додаткових відсіків для зберігання 

речей першої необхідності. 



 

 

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. 

Дана техніка має наступні робочі і технічні характеристики: 

• максимальна глибина копання - 5,45 м; 

• радіус копання: мінімальний - 2,2 м, максимальний - 10,45 м; 

• максимальна висота обладнання при копанні - 8,7 м; 

• висота вивантаження: мінімальна - 4,3 м, максимальна - 6,1 м; 

• кут повороту: навколо шарніра кріплення - 152 град, навколо поздовжньої осі стріли - 

360 град; 

• місткість основного ковша 0,63 м3; 

• потужність двигуна - 136 к.с. або 100 кВт; 

• швидкість ходу до 60 км / год; 

• габарити: довжина - 9,3 м, ширина - 2,55 м, висота - 4 м, маса - 21,6 т. 

 

Екскаватор має наступні переваги: 

• наявність кабіни водія і кабіни оператора, що забезпечують низький рівень шуму, 

комфорт на робочому місці, безпека, захист від пилу; 

• продумане розташування приладів для контролю, управління машиною; 

• наявність комфортабельних крісел водія, оператора; 

• наявність відсіків для речей першої необхідності і особистих речей оператора, водія; 

• висока швидкість 

       

 
 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята найменша вартість 

обладнання ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» 5 204,0 тис.грн. без ПДВ. 

            Альтернативна пропозиція від ТОВ «Трансспецтех» з вартістю аналогічного 

обладнання 6 710,527 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 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. 

        Альтернативна пропозиція від ТОВ «Київський республіканський автоцентр» з вартістю 

аналогічного обладнання 1 991,441 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°. 

 

Технічні характеристики 

 

Найменування параметру Значення 

Максимально допустима маса 

автомобіля, кг 

33500 

Допустиме навантаження на передню 

вісь, кг 

7500 

Допустиме навантаження на задню вісь, 

кг 

26000 

Маса спорядженого автомобіля, кг 12500 

Допустима вантажопідйомність, кг 21000 

Обсяг платформи, м3 15,4 

Двигун ЯМЗ-53603 (Е-5) 

Потужність двигуна, кВт  330 

Число передач КП 9 

Максимальна швидкість, км / год 85  

Платформа короб, з задньою вигрузкою  

 

На даний час на підприємстві КП «Кривбасводоканал» експлуатуються самоскиди 

наступних моделей: 

КрАЗ-256 

Дана техніка має наступні робочі і технічні характеристики: 

• швидкість пересування до 68 км / год; 

• вантажопідйомність до 12 т; 

• обсяг платформи 6м3; 

• потужність двигуна 240 к.с .; 

• екологічний тип EURO-0; 

• колісна формула 6х4; 

• час підйому навантаженого кузова - 20 сек .; 

• час опускання порожнього кузова - 30 сек; 

• кут підйому кузова - 60о. 

 

Самоскид має наступні переваги: 

• наявність ремкомплектів практично на всі вузли пристрою; 

                                                

КАМАЗ-5511 

Дана техніка має наступні робочі і технічні характеристики: 

• швидкість пересування до 80 км / год; 

• потужність двигуна 210 к.с .; 

• вантажопідйомність 10 т; 

• обсяг кузова 6,6 м3; 

• кут підйому кузова 60о; 

• час підняття навантаженого кузова 19 с; 

• час опускання порожнього кузова 18 с; 

• колісна формула 6х4; 

• екологічний тип EURO-0; 

 



 

 

Самоскид має наступні переваги: 

• підвищена прохідність; 

• наявність ремкомплектів практично на всі вузли пристрою; 

• простора кабіна, хороший огляд по дзеркалах; 

• надійна і проста конструкція, легкість управління; 

• для запобігання замерзання сипучої маси в зимовий час, що перекидається кузов 

забезпечений системою підігріву, що діє за рахунок відпрацьованих газів; 

• висока швидкість пересування, що дозволяє виконувати більшу кількість робіт за 

менший час; 

• підвищена швидкість підняття і опускання кузова. 

 

ЗІЛ-ММЗ-45021 (4502) 

Дана техніка має наступні робочі і технічні характеристики: 

• вантажопідйомність 5,8 т; 

• обсяг кузова 3,8 м3; 

• кут підйому кузова 50о; 

• час підняття навантаженого кузова 15 с; 

• час опускання порожнього кузова 15 с; 

• максимальна швидкість до 85 км / год; 

• потужність двигуна 150 к.с .; 

• колісна формула 4х2. 

 

Самоскид має наступні переваги: 

• невибагливість в експлуатації; 

• наявність ремкомплектів практично на всі вузли пристрою. 

 

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

придбанні самоскида МАЗ-6501С5-584-000, який володіє підвищеною продуктивністю, 

функціональністю і комфортом для працюючого. Перевага його полягає в підвищеної 

вантажопідйомності і великим об'ємом кузова, що дозволяє йому виконати більший обсяг робіт. 

Даний автомобіль оснащений двигуном типу EURO-5, який є більш екологічним, ніж двигуна на 

техніці, експлуатованої нашим підприємством. 

 

Дана техніка має наступні робочі і технічні характеристики: 

• колісна формула 6х4; 

• вантажопідйомність 20,5 т; 

• обсяг кузова 15,4 м3; 

• швидкість пересування до 85 км / год; 

• екологічний тип EURO-5. 

 

Екскаватор має наступні переваги: 

• наявність 3-х сторонньої розвантаження, що дуже зручно при навантаженні або 

вивантаженні на компактній території; 

• має оновлену конструкцію кабіни, що дає можливість зменшити вібрацію на поганому 

дорожньому покритті і збільшити комфорт для водія; 

• підвищений обсяг виконуваних робіт; 

• екологічність; 

• для запобігання замерзання сипучої маси в зимовий час, що перекидається кузов 

забезпечений системою підігріву, що діє за рахунок відпрацьованих газів, що полегшує роботу 

самоскида в холодну пору року. 

 

 

 

 



 

 

 
     

 
 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята найменша вартість   обладнання 

ООО «Современные грузовики» 1 567,200 тис.грн. без ПДВ. 

        Альтернативна пропозиція від ТОВ «Київський республіканський автоцентр» з вартістю      

аналогічного обладнання 1 588,166 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. 

 

рН-150МИ мікропроцесорний прилад: 

 

- у мікропроцерному приладі відсутні механічні органи управління, що виключає 

можливість випадкового збою налаштувань; 

- рН-150МИ виконаний у пиловологозахисному корпусі. З автономним живленням 

можливо його використання в польових умовах; 

- рН-метр простий вексплуатації, працює у діалоговому режимі з використанням підказок 

оператору. Автоматична діагностика параметрів електронної ситсеми; 

- застосування взаємозамінних термодатчиків дозволяє не проводити налаштування при їх 

заміні; 

- рН-метр рН-150МИ дозволяє зберігати в пам’яті 30 результатів і зупиняти процес 

вимірювань з утриманням поточних поточних показань на дисплеї. 

- автоматичне розпізнавання будь-якого зі стандартних калібрувань розчинів рН: 1,65; 4,01; 

6,86; 9,18; 12,43 полегшує градуювання рН-метра. 

 

     Технічні характеристики: 

 

Найменування параметру Значення 

Температурна консистенція: - 10…100 

ручна та автоматична, 
о
С  

  

Дисплей символьний рідинно-кристалічний 

  

Живлення:  

мережне 220В, частотою 50Гц 

автономне 6В (1,5Вх4 елемента А316) 

Споживання, мА не більше 10 

  

Маса, кг 0,3 

  

Габаритні розміри, мм 190х95х55 

 

 

Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» прийнята комерційна пропозиція 

ТОВ «Макрохім» з найменшою вартістю рН-метра 6,223 тис.грн. без ПДВ. 

         Альтернативна пропозиція від ТОВ «Хімлабборреактив» з вартістю аналогічного 

обладнання 7,63 тис.грн. без ПДВ. 

 

       Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2017 році – амортизаційні відрахування. 

 

 

 

 

 

 

 


