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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ

________________2022 р. ___сесія 8 скликання

Про погодження Операційного плану діяльності комунального 
підприємства «Вінницяоблводоканал» на 2022-2024 роки

Відповідно до частини 1 статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи лист комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал», клопотання управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області та висновок постійних 
комісій обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту 
та розвитку інфраструктури, з питань економіки, фінансів та бюджету, обласна 
Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Погодити Операційний план діяльності комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал» на 2022-2024 роки згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.), з питань економіки, фінансів та 
бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Аналітична доповідна записка

до проекту рішення обласної Ради «Про погодження Операційного 
плану діяльності комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» на

2022-2024 роки»

На розгляд до управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області надійшов лист в.о. начальника комунального 
підприємства «Вінницяоблводоканал» (далі -  КП «Вінницяоблводоканал») 
Кістіона Д.В. від 28 квітня 2022 року № 26/03-673 щодо погодження 
Операційного плану діяльності комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал» на 2022-2024 роки та інформуємо про наступне.

Однією з підстав для розробки операційного плану діяльності комунального 
підприємства «Вінницяоблводоканал» на період 2022 -  2024 років є Стратегія 
розвитку комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» на 2021-2030 
роки, затверджена рішенням 10 сесії 8 скликання Вінницької обласної Ради від
25 червня 2021 року № 161.

Враховуючи вищезазначене та відповідно до частини 1 статті 43, статті 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист 
комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», управлінням спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області, відповідно до 
Регламенту обласної Ради, підготовлено та просимо розглянути на засіданні 
постійних комісій обласної Ради та сесії обласної Ради матеріали та проект 
рішення «Про погодження Операційного плану діяльності комунального 
підприємства «Вінницяоблводоканал» на 2022-2024 роки».

Н ачальник управління

спільної комунальної власності Г
територіальних громад Вінницької області Сергій КУШ НІР
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ 
ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» НА ПЕРІОД 2022-2024 РОКІВ

РОЗДІЛ 1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.1. Підстави для розробки операційного плану діяльності 
комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» на період 2022 -  2024 
років

Підставами для розробки операційного плану діяльності комунального 
підприємства «Вінницяоблводоканал» на період 2022 -  2024 років є:

- Стратегія розвитку комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» 
на 2021-2030 роки, затверджена рішенням 10 сесії 8 скликання Вінницької 
обласної Ради від 25 червня 2021 року № 161;

-План розвитку (Довгострокова інвестиційна програма) комунального 
підприємства «Вінницяоблводоканал» на 2022-2026 роки, затверджена 
рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 25.11.2021 року № 
2825;

- Інвестиційна програма комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал» на 2022 рік, затверджена рішенням виконкому 
Вінницької міської ради від 25.11.2021 року № 2825, а також Постановою 
НКРЕКП від 18.01.2022 № 64.

- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 
затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 307.

1.2. Інформація щодо актуального технічного та фінансового стану 
комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» станом на 01.01,2022 
року

КП «Вінницяоблводоканал» здійснює свою господарську діяльність 
відповідно до Статуту підприємства, нова редакція якого була затверджена 
рішенням 44 сесії обласної ради 7 скликання від 23 липня 2020 року №954.
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Основними напрямками діяльності підприємства є виробництво та 
реалізація питної води населенню, установам, організаціям та підприємствам 
міст, селищ та інших населених пунктів Вінницької області та приймання 
стічних вод і їх очистка.

В зону відповідальності КП «Вінницяоблводоканал» в частині 
забезпечення питною водою потрапляє шість населених пунктів (м. Вінниця, 
с. Агрономічне, с. Стрижавка, с. Зарванці, с. Стадниця, та с. Березина (6-й км. 
Барського шосе, «Медмістечко»).

Водопостачання зазначених населених пунктів здійснюється з трьох 
локальних джерел водопостачання, які працюють автономно, не пов'язані між 
собою технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання і 
територіально знаходяться в різних населених пунктах.

Водозабірні та очисні споруди водопостачання представлені трьома 
станціями, збудованими з 1936 по 1988 роки.

До складу водопровідного господарства підприємства входять:
- водопровідні насосні станції І-ІІ підйому «П’ятничани» (станції №2 та 

№3), загальною потужністю 200 тис.м3/добу;
- насосні станції ІІІ-го підйому: «Вишенька» потужністю 80,0 тис.м3/добу, 

«Старе місто» потужністю 10,0 тис.м3/добу;
-16 водопровідних насосних станцій ІУ-го підйому, для водозабезпечення 

споживачів висотної забудови та найбільш віддалених об’єктів міста.
Ці станції забезпечують забір води з Південного Бугу, її подачу в 

найбільш віддалені райони міста та споживачам висотної забудови.
В м. Вінниця організована 2-х зональна система водопостачання: одна 

нижня зона, що приймає воду безпосередньо від майданчика водозабірних і 
очисних споруд «П'ятничани» (ст.№3) і дві верхніх зони, що отримують воду 
від насосних станцій III підйому «Старе місто» та «Вишенька», розташованих у 
відповідних районах міста.

Водопостачання міста здійснюється за допомогою 6 магістральних 
водоводів

- водовод 0  900 мм. на ВНС III підйому «Вишенька»;
- водовод 0  1200-900-800-600 мм. на ВНС III підйому «Старе місто»;
- водовод 0  500 мм. по вул. Київській;
- водовод 0  500 мм. по вул. Зулінського;
- водовод 0  400 мм. по вул. Станіславського;
- водовод 0  600 мм. по вул. Зарічній;
Станом на 01.01.2022 року на балансі КП «Вінницяоблводоканал» 

знаходиться 634,86 км водопровідних мереж, з них частка ветхих та аварійних -  
27,9 %.
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Річний обсяг піднятої води у 2021 році склав 30,92 мільйони кубічних 
метрів.

До складу господарства з водовідведення підприємства входять:
Чотири каналізаційні басейни:
- каналізаційний басейн насосної станції № 1 по вул. Князів Коріатовичів,
- каналізаційний басейн насосної станції № 1-А по вул. Гліба Успенського,
- каналізаційний басейн насосної станції № З-А по вул. Пирогова,
- каналізаційний басейн насосної станції № 4 по вул. Нагірна.
26 каналізаційних насосних станції, що забезпечують водовідведення 

стічних вод міста на очисні споруди.
Очисні споруди каналізації.
Станом на 01.01.2022 року на балансі КП «Вінницяоблводоканал» 

знаходиться 558,62 км мереж водовідведення, з них частка ветхих та аварійних 
- 1 9 % .

Річний обсяг прийнятих стоків у 2021 році склав 24,58 мільйони 
кубічних метрів.

Оперативні результати фінансово-господарської діяльності КП 
«Вінницяоблводоканал» за підсумками 2021 року наведені нижче.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) перевищив 
на 10% показник 2020 року та склав 355,8 млн грн Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) становила 377,1 млн грн та зросла на 13%. 
Чистий фінансовий результат склав 44,5 млн грн збитків.

Чисельність працюючих на підприємстві становила 783 людини. Рівень 
середньомісячної заробітної плати по підприємству збільшився на 15,5% та 
склав 13,5 тис. грн Також зросла й продуктивність праці. У 2021 році на одного 
працюючого вироблено продукції в поточних цінах на суму 454,4 тис. грн, що 
перевищує показник попереднього року на 10%. Заборгованість із виплати 
заробітної плати відсутня.

Кредиторська заборгованість у 2021 році зменшилась на 4,6 млн грн та 
становила 53,7 млн грн Дебіторська заборгованість зросла на 6,2%, становивши
91,1 млн грн.

За 2021 рік загальний обсяг капітальних інвестицій збільшився в 6 разів в 
порівнянні з попереднім роком та становив 63,8 млн грн, з них:

- власні обігові кошти підприємства -  9,6 млн грн;
- бюджетні кошти -  4,0 млн грн;
- кошти Світового банку -  50,2 млн грн.
Розроблений операційний план діяльності комунального підприємства 

«Вінницяоблводоканал» спрямований на досягнення короткострокових цілей 
підприємства до 2024 року, виконання яких буде підосновою для досягнення
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стратегічних цілей підприємства у 2030 році.
Ресурси, які необхідно залучити підприємству у 2022-2024 роках для 

реалізації оперативних цілей, становлять -  1058,2 млн грн, в тому числі за 
стратегічними напрямками:

- «Підвищення комерційної ефективності» - 227,2 млн грн;
- «Покращення організаційної ефективності» - 1,1 млн грн;
- «Екологічний аспект» - 68,2 млн. грн.
- «Покращення технічної ефективності» - 761,7 млн грн.
В розрізі джерел фінансування:
- Власні кошти -  224 млн грн;
- Інвестиційні кошти (кредитні кошти МФО) -  638,6 млн грн;
- Бюджетні кошти - 195,6 млн грн.
В тому числі:
- кошти державного бюджету -  164,1 млн грн;
- кошти місцевих бюджетів -  31,5 млн грн.

В наступних розділах Операційного плану буде наведений опис заходів, 
запланованих на термін 2022-2024 роки по кожному з вищеперелічених 
напрямків.
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РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

В напрямі операційного плану -  підвищення комерційної ефективності -  
закладено скорочення частки нереалізованої води, а також покращення її 
обліку.

Разом з тим, актуальними залишаються питання з компенсації різниці в 
тарифах та зниження питомих витрат електроенергії. Вирішення цих питань 
дозволить підприємству значно покращити свій фінансовий стан.

2.1. Заходи з компенсації різниці в тарифах

Специфікою діяльності підприємства є те, що на ринку послуг воно 
займає монопольне становище та здійснює надання послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення за фіксованими тарифами. Повноваження зі 
встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення для КП «Вінницяоблводоканал», належить Національній 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (Далі -  НКРЕКП). Відповідно до вимог чинного 
законодавства тарифи на централізоване водопостачання та централізоване 
водовідведення переглядаються (коригуються) щорічно.

Підприємство надає послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення населення міста Вінниці та прилеглих населених пунктів 
загальною чисельністю понад 363,8 тис. осіб. Щомісячно обслуговується 136 
029 абонентських рахунків з водопостачання, в т. ч. населення — 131 620, 
юридичні особи — 4 096, бюджетні установи — 313, та 125 559 абонентських 
рахунків з водовідведення, в т. ч. населення — 121 431, юридичні особи — З 
846, бюджетні установи — 282.

Починаючи з 2016 року, відповідно до чинного законодавства, 
підприємство мало здійснювати господарську діяльність з централізованого 
водопостачання та водовідведення за тарифами, встановленими НКРЕКП на 
рівні не нижче економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг.

Однак, через недосконалість Порядку формування тарифів та Процедури 
їх встановлення, уже на момент встановлення (коригування) тарифів, вони 
являлися збитковими для підприємства. В результаті чого, підприємство 
отримувало збиткові фінансові результати від надання послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення.

У 2020 вперше за останні роки КП «Вінницяоблводоканал” було 
встановлено економічно обґрунтовані тарифи і на відміну від збиткової
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діяльності у попередні звітні періоди, у 2020 році за результатами фінансово- 
господарської діяльності підприємство отримало прибутки.

Залишилась непрофінансованою з державного бюджету заборгованість з 
різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення за період 
2015-2019 роки, що утворилась на 01.01.2022 у розмірі -  164,144 млн грн.

Вирішення питання погашення різниці в тарифах за попередні роки є 
надзвичайно актуальним для підвищення комерційної ефективності 
підприємства.

2.2. Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії 
(енергозбереження)

Надзвичайно складним та важливим для роботи підприємства 
залишається питання енергоємності об’єктів підприємства, оскільки 
електроенергія є основною складовою собівартості послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення.

Питома частка витрат на електроенергію в собівартості послуг з 
водопостачання становить -  20,4 %, з водовідведення -  26,9 %.

Через велике споживання електроенергії об'єктами підприємства, КП 
«Вінницяоблводоканал» постійно знаходиться під тягарем необхідності сплати 
за спожиті носії.

Так, при встановленій потужності насосних станцій водопостачання у 200 
тис.м3/добу, фактична подача складає близько -  100 тис.м3/добу. Така ж 
ситуація спостерігається і з очисними спорудами каналізації, які забезпечують 
повну біологічну очистку стічних вод. їх загальна проектна потужність -  150 
тис.м3/добу. Фактична потужність на сьогоднішній день складає близько -  75 
тис.м3/добу.

Насосні станції водопостачання та водовідведення розраховані на 
більший обсяг води та стоків, який протягом останніх десятирічь зменшився 
через зниження споживання води промисловими об'єктами та впровадженням 
обліку. Вони оснащені однотипним застарілим обладнанням, та не в змозі 
гнучко реагувати на зменшення водоспоживання, що призводить до зростання 
питомої норми енергоспоживання.

Встановлені на насосних станціях водопостачання та водовідведення 
насосні агрегати великої потужності пройшли в основному по 2-3 капітальні 
ремонти, через зношення мають низький ККД та завищені до 10% показники по 
енергоспоживанню.

Дві третини з них відпрацювали встановлені терміни експлуатації та 
підлягають заміні, 65% запірної арматури великих діаметрів відпрацювали
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встановлені терміни експлуатації, ремонту не підлягають та потребують заміни.
Проведення реконструкції з впровадженням автоматизації та диспетчери

зації даних об'єктів дозволить суттєво скоротити споживання електроенергії, та 
мати можливість гнучкого керування режимом роботи насосних станцій, підви
щить надійність їх роботи.

Детальний опис заходів зі зниження питомих витрат електроенергії 
(енергозбереження) наведений нижче.

- Реконструкція ВНС по вул. JI. Толстого, 7 в м. Вінниці -  825,0 тис.
грн.

Для забезпечення послуг з водопостачання дев’ятиповерхового житлового 
будинку по вул. JI. Толстого, 7, в 1997 році була побудована підвищувальна 
насосна станція IV підйому. На сьогоднішній день насосна станція знаходиться 
в непридатному для подальшої експлуатації стані.

Станція обладнана двома насосними агрегатами: К8/18 - 1999 року з 
наступними параметрами: Q = 8 м3/год, Н = 18 м в. ct., N = 11 кВтгод, та 
насосним агрегатом МХН - 402 - 2002 року з наступними параметрами: Q = 10 
м3/год, Н = 18 м в. ct., N = 7,0 кВтгод, які неодноразово
ремонтувались, їх експлуатаційні характеристики не відновлюються, фактичний 
ККД складає 52%, споживання електроенергії перевищує норму на 12-15%. В 
рамках Інвестиційної програми підприємства 2017 року було придбано насосну 
станцію з шафою керування GRUNDFOS Hydro МРС-Е 2 CRIE 3-5 з двома 
насосними агрегатами, параметрами: Q = 20 м3/год, Н= 38 м в. ct., N = 2,2 
кВтгод.

Запірна арматура має значний знос та корозію, ремонту не підлягає.
Існуючі вводи (2 од.) та два подаючих трубопроводи Д=159 мм із сталевих 

труб знаходяться в аварійному стані (мають вогнища корозії, високий рівень 
зносу). Крім того, стан зовнішніх та внутрішніх стін, перегородок, вікон будівлі 
насосної станції знаходиться в непридатному стані для подальшої експлуатації, 
та потребує ремонту.

- Реконструкція ВНС по вул. JI. Толстого, 21 в м. Вінниці -  628,0 тис.
грн.

Для забезпечення послуг з водопостачання дев’ятиповерхового 
поверхового житлового будинку по вул. JI Толстого, 21, в 1997 році була 
побудована підвищувальна насосна станція IV підйому. На сьогоднішній день 
насосна станція знаходиться в непридатному для подальшої експлуатації стані.

Станція обладнана двома насосними агрегатами: К20/30 - 2005 року, з 
наступними параметрами: Q = 30 м3/год, Н = 20 м в. ст., N = 1 1  кВт год, та 
насосним агрегатом МХН-402 -  2002 року, Q = 10 м3/год, Н = 20 м в. ct., N = 7,0 
кВт год, які неодноразово ремонтувались, їх експлуатаційні характеристики не
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відновлюються, фактичний ККД складає 52%, споживання електроенергії 
перевищує норму на 12-15%. В рамках Інвестиційної програми підприємства 
2017 р. було придбано насосну станцію з шафою керування GRUNDFOS Hydro 
МРС-Е 2 CRIE 3-5 з двома насосними агрегатами, параметрами: Q = 20 м3/год, 
Н= 38 м в. ст., N = 2,2 кВтгод.

Запірна арматура має значний знос та корозію, ремонту не підлягає.
Існуючі вводи (2 од.) та два подаючих трубопроводи Д=159 мм із сталевих 

труб знаходяться в аварійному стані (мають вогнища корозії, високий рівень 
зносу). Крім того, стан зовнішніх та внутрішніх стін, перегородок, вікон будівлі 
насосної станції знаходиться в непридатному стані для подальшої експлуатації, 
та потребує ремонту.

- Реконструкція ВНС по вул. Тичини, 5 в м. Вінниці - 839,9 тис. грн.
Для забезпечення послуг з водопостачання дев’ятиповерхового житлового

будинку по вул. Тичини, 5, та двох поряд розташованих п’ятиповерхових 
житлових будинків в 2006 році була побудована підвищувальна насосна станція
IV підйому. На сьогоднішній день насосна станція знаходиться в непридатному 
для подальшої експлуатації стані.

Станція обладнана двома насосними агрегатами: - IR 50-15 - 2007 року, з 
наступними параметрами: Q = 20 м3/год, Н = 30 м в. ст., N = 4 кВтгод, які 
неодноразово ремонтувались, їх експлуатаційні характеристики не 
відновлюються, фактичний ККД складає 52%, споживання електроенергії 
перевищує норму на12-15%. В рамках Інвестиційної програми підприємства 
2017 р. було придбано насосну станцію з шафою керування GRUNDFOS Hydro 
МРС-Е З CRIE 10-3 з трьома насосними агрегатами, параметрами: Q = 20 
м3/год, Н = 38 м в. ст., N = 2,2 кВт год.

Запірна арматура має значний знос та корозію, ремонту не підлягає.
Існуючі вводи (2 од.) та два подаючих трубопроводи Д=159 мм із сталевих 

труб знаходяться в аварійному стані (мають вогнища корозії, високий рівень 
зносу). Крім того, стан зовнішніх та внутрішніх стін, перегородок, вікон будівлі 
насосної станції знаходиться в непридатному стані для подальшої експлуатації, 
та потребує ремонту.

- Реконструкція ВНС по вул. І. Миколайчука, 38 в м. Вінниці -  840,4 
тис. грн.

Для забезпечення послуг з водопостачання дев’ятиповерхового 
поверхового житлового будинку по вул. І. Миколайчука, 38, в 1995 році була 
побудована підвищувальна насосна станція IV підйому. На сьогоднішній день 
насосна станція знаходиться в непридатному для подальшої експлуатації стані.

Станція обладнана двома насосними агрегатами: - IR 40-125А - 1996 року, 
з наступними параметрами: Q = 20 м3/год, Н = 30 м в. ст., N = 4 кВт год, які
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неодноразово ремонтувались, їх експлуатаційні характеристики не 
відновлюються, фактичний ККД складає 52%, споживання електроенергії 
перевищує норму на 12-15%. В рамках Інвестиційної програми підприємства 
2017 р. було придбано насосну станцію з шафою керування GRUNDFOS Hydro 
МРС-Е 2 CRIE 5-4 з двома насосними агрегатами, параметрами: Q = 20 м3/год, 
Н = 38 м в. ст., N = 2,2 кВт-год.

Запірна арматура має значний знос та корозію, ремонту не підлягає.
Існуючі вводи (2 од.) та два подаючих трубопроводи Д=159 мм із сталевих 

труб знаходяться в аварійному стані (мають вогнища корозії, високий рівень 
зносу). Крім того, стан зовнішніх та внутрішніх стін, перегородок, вікон будівлі 
насосної станції знаходиться в непридатному стані для подальшої експлуатації, 
та потребує ремонту.

- Реконструкція ВНС по вул. І. Миколайчука, 39 в м. Вінниці -  822,5 
тис. грн.

Для забезпечення послуг з водопостачання дев’ятиповерхового житлового 
будинку по вул. І. Миколайчука, 39, в 1995 році була побудована підвищувальна 
насосна станція IV підйому. На сьогоднішній день насосна станція знаходиться 
в непридатному для подальшої експлуатації стані.

Станція обладнана двома насосними агрегатами: - К20/30 1998 та 2007 
року, з наступними параметрами: Q = 20 м3/год, Н = 30 м в. ст., N = 4 кВт-год, 
які неодноразово ремонтувались, їх експлуатаційні характеристики не 
відновлюються, фактичний ККД складає 52%, споживання електроенергії 
перевищує норму на 12-15%. В рамках Інвестиційної програми підприємства 
2017 р. було придбано насосну станцію з шафою керування GRUNDFOS Hydro 
МРС-Е 2 CRIE 3-5 з трьома насосними агрегатами, параметрами: Q = 20 м3/шд, 
Н = 38 м в. ст., N = 2,2 кВт-год.

Запірна арматура має значний знос та корозію, ремонту не підлягає.
Існуючі вводи (2 од.) та два подаючих трубопроводи Д=159 мм із сталевих 

труб знаходяться в аварійному стані (мають вогнища корозії, високий рівень 
зносу). Крім того, стан зовнішніх та внутрішніх стін, перегородок, вікон будівлі 
насосної станції знаходиться в непридатному стані для подальшої експлуатації, 
та потребує ремонту.

- Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Реконструкція насосної станції III підйому «Старе місто» в м. Вінниці»-
809,0 тис. грн.

- Реконструкція ВНС III підйому «Старе місто» в м. Вінниці -  34000 
тис. грн.

Водопровідна насосна станція III підйому "Старе місто" прийнята в 
експлуатацію в 1963 році, забезпечує водою район Старого міста та частину
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Ленінського району, продуктивністю 10 тис. м3/добу. На сьогоднішній день 
оснащена чотирьома насосними агрегатами марки Д 320-55-2 од. з наступними 
параметрами: = 320 м3/год, Н = 60 м в. ст., N = 75 кВт год та Ю Ж  100- 
120/199А - 2 од. 2006 року встановлення, з наступними параметрами: = 350 
м3/год, Н = 35 м в. ст., N = 45 кВт год. Існуючі насосні агрегати відпрацювали 
більше 67 тис. год., пройшли два і більше капітальних ремонти, мають значний 
знос корпусу і деталей, та як наслідок низький ККД. Робочі характеристики 
після капітального ремонту не відновлюються. Для приведення роботи станції в 
відповідність з водоспоживанням, підприємством планується провести 
реконструкцію насосної станції, що дасть можливість підвищити надійність 
роботи станції та зменшити енергоспоживання, впровадити автоматизацію та 
диспетчеризацію роботи станції.

- Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Реконструкція насосної станції III підйому «Вишенька» в м. Вінниці»-
966,1 тис. грн.

- Реконструкція ВНС III підйому «Вишенька» в м. Вінниці з -  30000 
тис. грн.

Забезпечення водою Ленінського району м. Вінниці та прилеглих до нього 
сіл Вінницького району здійснюється через водопровідну насосну станцію III 
підйому «Вишенька» продуктивністю 80 тис. м3/ добу, що розташована в 
найвищій відмітці місцевості, на в'їзді в м. Вінницю з правої сторони шляху 
Знам'янка - Кропивницький -  Львів. Прийнята в експлуатацію у 1975 році. На 
сьогоднішній день оснащена шістьма насосними агрегатами марки Д 320-55 -  З 
од. 2006 року, з наступними параметрами: = 3000 м3/год, Н = 26 м в. ст., N = 
315 кВт год та ІРП-100/315-15/4 - 3 од. 2003 року встановлення з наступними 
параметрами: 9  = 100 м3/год, Н = ЗО м в. ст., N = 15 кВт год. За
період експлуатації неодноразово проводилась реконструкція насосної станції. 
Планується провести реконструкцію насосної станції з встановленням 
сучасного обладнання з покращеними характеристиками енергоспоживання, 
впровадити автоматизацію та диспетчеризацію.

-ж / г  • • •• ••• т  * о  • •• ••• "Ж /%-Модернізація насосної станції І підйому водопровідної станції №3 
«П’ятничани» в м. Вінниці (придбання тиристорного збуджувача- 2 од) -
265,0 тис. грн.

Насосні агрегати ВНС П’ятничани змонтовані у 1989 році на синхронних 
двигунах типу СДН, для роботи яких необхідні тиристорні збуджувачі. 
Тиристорні збуджувачі, які на даний момент знаходяться в роботі, змонтовані на 
застарілих аналогових елементах та не підлягають ремонту. Заміна 
тиристорного збуджувача значно підвищить надійність подачі питної води в 
місто Вінниця та дозволить в автоматичному режимі регулювати споживання
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реактивної енергії та генерацію реактивної енергії відносно завантаження 
двигуна.

- Модернізація КНС №5-А по вул. Айвазовського в м Вінниці 
(придбання 2-х насосних агрегатів та шафи керування з частотним 
перетворювачем) -  1084,4 тис. грн.

КНС №5-А по вул. Айвазовського побудована в 1988 році, потужністю 
скла 4800 м3/добу. КНС забезпечує транспортування стоків від промислового 
майданчика і житлової забудови вздовж вул. Зулінського і Київської в самопли
вний колектор по вул. Гонти.

Вона обладнана 2 насосними агрегатами типу ФГ 216/24 1988 року введе
ння в експлуатацію з подачею (3 = 216 м3/год, тиском Н = 24 м в.ст., з потуж
ністю електродвигуна N = 22 кВт год та одним насосним агрегатом СМ100-65- 
200 2004 року введення в експлуатацію з подачею (2 = 100 м3/год, Н = 32 м в.ст., 
N = 22 кВт-год.

Пуск агрегатів за допомогою плавного пуску чи частотного 
перетворювача проектом не був передбачений, через що створювались 
проблеми з переводом станції в автоматичний режим та роботою напірних 
колекторів із-за постійної зміни тиску та надмірних тисків. Існуючі насосні 
агрегати пройшли по 5-7 капітальних ремонтів, мають значний знос. Через це їх 
ККД постійно знижується. Агрегати відпрацювали визначені заводом 
виробником терміни експлуатації та підлягають заміні через незадовільний 
стан. Подальший їх ремонт недоцільний та дороговартісний. Тому 
підприємством було прийнято рішення замінити застарілі насосні агрегати на 
два агрегати типу БАЇ0,34Е з обладнанням їх пристроями частотного 
регулювання з параметрами <3 = 145 м3/год, Н = 15 м в. ст., N
= 11,5 кВт год. Це покращить режим роботи напірних колекторів шляхом 
усунення передумов появи гідравлічного удару, зниження надмірного тиску в 
колекторах. Також покращиться режим запуску - зупинки насосних агрегатів, 
підвищиться надійність роботи станції, знизиться енергоспоживання, 
відтворяться експлуатаційні характеристики замартизованого обладнання, 
з'явиться можливість переводу станції в автоматичний режим.

2.3. Заходи з отримання своєчасних та точних даних про 
водоспоживання

- Придбання системи дистанційної передачі даних з приладів обліку -  
600 тис. грн.

Автоматизована система збору, обробки та передачі даних щодо обсягів 
споживання холодної води споживачами з лічильників води має забезпечувати
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контроль за споживанням води, передачу аварійних сигналів з вузлів обліку та 
інтеграцію з інформаційною системою КП «Вінницяоблводоканал», що 
дозволить підприємству скоротити штат працівників, отримати своєчасно точні 
дані про водоспоживання, відсутність помилок зв'язаних з людським фактором.

2.4. Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів

КП «Вінницяоблводоканал» постійно у своїй господарській діяльності 
приймає на баланс мережі водопостачання, водовідведення, водопровідні та ка
налізаційні насосні станції. Проводить реконструкцію та модернізацію вище 
вказаних інженерних мереж та споруд, з яких технологічним обліком холодної 
води потрібно обладнати 12 водопровідних насосних станцій, 2 водогони, 3 ка
налізаційні насосні станції.

Підприємством заплановано:
- придбання приладів технологічного обліку для встановлення на 

водопровідних насосних станціях та водогонах -  1846,8 тис. грн для забезпе
чення 100% технологічного обліку на етапах підйому та очищення, транс
портування, постачання питної води для подальшого встановлення на водо
провідних насосних станціях та водогонах.

- придбання приладів технологічного обліку для встановлення на ка
налізаційних насосних станціях - 354,0 тис. грн для забезпечення 100% 
технологічного обліку на етапах транспортування стоків для подальшого 
встановлення на каналізаційних насосних станціях відповідно до підпункту 4 
глави 4 Ліцензійних умов.

2.5. Заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів

Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання» від 22.06.2017 №2119-VIII (далі - Закон) передбачено 
комерційний та розподільний облік комунальних послуг.

Відповідно до вимог Закону та Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 22.03.2017 №307, КП
«Вінницяоблводоканал» має надавати послуги з централізованого 
водопостачання за наявності встановлених приладів комерційного обліку в 
кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного
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регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163.

Частиною 6 статті 3 Закону передбачено, що витрати оператора зовнішніх 
інженерних мереж на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку води та 
теплової енергії включаються до складу тарифів на теплову енергію та 
відповідні комунальні послуги, крім випадків, якщо такі вузли комерційного 
обліку були встановлені власником (співвласниками) будівлі або були наявні 
при введенні в експлуатацію завершених будівництвом нових житлових і 
нежитлових будівель, реконструйованих, капітально відремонтованих житлових 
і нежитлових будівель, що приєднані (приєднуються) до зовнішніх інженерних 
мереж. У такому разі джерелом фінансування заходів із встановлення вузлів 
комерційного обліку води та теплової енергії є інвестиційна програма 
виконавця відповідної комунальної послуги.

Підприємство необхідно встановити 1036 одиниць засобів комерційного 
обліку. Через значну вартість встановлення засобів комерційного обліку, 
планується здійснити захід протягом трьох років -  з 2022 по 2024 роки.
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РОЗДІЛ 3. ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

В рамках реалізації Стратегії розвитку комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал» на 2021-2030 роки підприємство планує здійснити 
оновлення застарілого програмно-технічного забезпечення та впровадити 
сучасну інформаційну систему управління підприємством з метою збільшення 
ефективності в прийняті рішень на всіх управлінських рівнях КП 
«Вінницяоблводоканал».

Інформаційна система управління підприємством - це сукупне програмно- 
технічне забезпечення, за допомогою якого вноситься, обробляється, 
передається та зберігається інформація про діяльність підприємства.

Впровадження нового та вдосконаленого до сучасних потреб рівня 
системи інформаційного управління наддасть можливість всім учасникам 
інформаційного процесу підприємства легко завантажувати, перетворювати та 
об'єднувати отримані дані в єдиний видимий (відображення даних на моніторі) 
інформаційний потік з метою підвищення ефективності прийняття 
управлінських рішень. Охопленню підлягають: фінансовий менеджмент 
(включаючи облік витрат), управління активами, кадрами, діловодством, 
управління обслуговуванням клієнтів (білінг та збір, управління скаргами, нові 
під'єднання), моніторинг обсягів води та забезпечення водних балансів, 
моніторинг споживання енергії, інтеграція ключових показників ефективності 
тощо.

3.1. Заходи щодо управління активами (оптимЬація IT структури 
підприємства та модернізація комп 'ютерної мережі)

На початковому етапі підприємством заплановане придбання сервера 
(оптимізація IT структури підприємства та модернізація комп'ютерної 
мережі) -2 од - 216 тис. грн.

Придбання 2-х серверів забезпечить:
- заміну сервера, на якому розгорнута білінгова система, термін 

продуктивного використання якого закінчується в 2022 році;
- модернізацію (розширення) комп'ютерної мережі: заміна комутаційного 

обладнання, створення швидкісної мережі між серверами для відновлення та 
міграції серверів.

Це буде основою для створення у 2025-2026 роках системи комплексно
го управління підприємством (IT-Enterprise, ІЕМ). В реалізацію цього 
заходу входить створення комплекту комп'ютерних програм, які дадуть можли
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вість комплексної автоматизації підприємства, що включає: виробництво (вода, 
стічні води), ремонт і обслуговування (мережі, механічні майстерні, гараж та 
ін.), продажі (білінг), постачання, планування, кадровий облік, заробітна плата, 
технічний відділ (проекти, дозвільні документи, ГІС), бухгалтерія; доку
ментообіг (об'єднує канцелярію, секретаріат та всі структурні підрозділи).

3.2. Заходи щодо покращення системи комунікації зі споживачами 
послуг (ІР- телефонія)

Облаштування телефонної ІР станції (закупівля, установка, 
налаштування)- 796,3 тис. грн.

На підприємстві встановлено три міні АТС, одна з яких УАТСК-100 та дві 
допоміжні АТС для забезпечення міжміського, міського та внутрішнього 
телефонного зв'язку. Основна автоматична телефонна станція УАТСК-100 
морально та фізично застаріла так, як була встановлена ще у 1978 році. 
Обладнання відпрацювало свій термін експлуатації, що впливає на якість 
телефонного зв'язку, а саме: численні перебої та обриви в з'єднанні, відсутність 
вільних номерів, погана якість зв'язку (фон, радіо в телефоні, низька гучність). 
Між телефонними станціями відсутній взаємозв'язок, в результаті чого вони не 
можуть працювати як один механізм, що суттєво впливає на якість 
обслуговування абонентів та комунікації між відділами підприємства.

Придбання та встановлення ІР телефонії дасть можливість покращити 
телефонний зв'язок, підвищити ефективність комунікації, а підрозділу служби 
обліку та збуту - колцентру, дасть можливість розширити та покращити надання 
послуг абонентам.

3.3. Кадрова та соціальна політика підприємства

Підприємство забезпечено кваліфікованими досвідченими кадрами.
Штатна чисельність працівників підприємства становить 930 штатних 

одиниць.
На кінець 2021 року на підприємстві фактично налічується 807 

працюючих. З них 198 працівників з вищою освітою, 25 -  з неповною вищою 
освітою, 153 -  з середньою технічною, 186 -  працівники з середньою 
спеціальною освітою та 245 -  з середньою освітою.

Якісний склад працівників підприємства відповідає вимогам Довідників 
кваліфікаційних характеристик професій працівників.

З метою забезпечення КП «Вінницяоблводоканал» кваліфікованими 
кадрами на підприємстві, враховуючи специфіку його діяльності, створено 
Центр професійного навчання кадрів, який надає можливість отримувати
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теоретичні і практичні знання безпосередньо на об'єктах підприємства із 
залученням фахівців відповідних напрямків. Центр діє на підставі Ліцензії, 
виданої Міністерством освіти і науки України від 10.03.2015 серії АЕ №6362204 
щодо надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з 
одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно- 
технічного навчання, підвищення кваліфікації, безстроково.

У 2021 році було проведено підвищення кваліфікаційного рівня 11 
робітникам, присвоєно професійні кваліфікації 18 робітникам, проведено 
навчання та перевірку знань 449 робітників за професіями з питань охорони 
праці, навчання та перевірка знань 117 інженерно-технічних працівників з 
питань охорони праці.

Для підвищення професійного рівня керівники, фахівці та професіонали 
підприємства систематично приймають участь у науково-практичних семінарах 
та конференціях.

Укомплектування кадрів здійснюється у відповідності із затвердженим 
штатним розписом та рівнем професійної підготовки працівників.

На підприємстві систематично проводяться планові інструктажі з питань 
охорони праці.

Протягом звітного періоду середньооблікова чисельність штатних 
працівників підприємства збільшилась на 62 чол. та на кінець зазначеного 
періоду становила 783 чол.

Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного 
працівника за звітний період зросла майже на 16 % та складала у 2021 році 
13510 грн.

Підприємством забезпечуються всі мінімальні державні та галузеві 
гарантії в оплаті праці, передбачені законодавством.

Працівникам надається матеріальна допомога у випадках, передбаченими 
Колективним договором підприємства.

Працівникам підприємства проводиться нарахування доплати за 
безперервний стаж роботи у галузі водопровідно-каналізаційного господарства 
в залежності від відпрацьованих років.

Звітування по цих даних передбачено в Додатку 2 -  Очікувані результати:
1. Чисельність працюючих -  осіб;
2. Продуктивність праці (вироблено продукції в поточних цінах на одного 

працюючого) -тис. грн/1 працюючого;
3. Рівень середньомісячної заробітної плати по підприємству - грн/особу;
4. Заборгованість із виплати заробітної плати - тис. грн.
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РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

4.1. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища

Раціональне використання питної води та зменшення її втрат представляє 
собою одну з найактуальніших проблем сьогодення.

КП «Вінницяоблводоканал» здійснює забір води з Південного Бугу на 
території Сабарівського водосховища, а також з артезіанських свердловин 
глибиною від 70,0 до 105,0 м.

За хімічним складом річка Південний Буг відноситься до річок 
гідрокарбонатного класу, середньої мінералізації.

Спостерігається тенденція до погіршення якості води поверхневих джерел 
водопостачання міста за рахунок як антропогенного, так і природного 
забруднення.

Основними проблемними показниками при очищенні є мутність і 
кольоровість. Каламутність - показник, що характеризує природну властивість 
води, обумовлене наявністю в воді зважених речовин органічного та 
неорганічного походження (глини, мулу, органічних колоїдів, планктону і т.д.).

Кольоровість - показник, що характеризує інтенсивність забарвлення 
води, яке обумовлено вмістом забарвлених органічних речовин. Причому можна 
стверджувати, що річка Південний Буг має досить високу забарвлення на тлі 
відносно низькою каламутності. Саме це співвідношення істотно ускладнює 
процес очищення води.

Згідно класифікації поверхневих джерел централізованого 
водопостачання за ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного 
водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила 
вибирання» вода за різними показниками та в різні пори року відноситься 
переважно до 2-3 класу. Проте, по окремих показниках (фітопланктону, 
загальному органічному вуглецю, амонію, БСК5) її можна віднести до 4 класу.

Якість поверхневих вод значно коливається впродовж року. 
Спостерігається погіршення якості річкової води за фізико-хімічними 
показниками у весняно-літній період. Через інтенсивне цвітіння водоростей та 
змив ґрунту з території прибережних смуг стан річки як джерела 
водопостачання міста викликає занепокоєння.

Через зарегульованість річки Сабарівською греблею, вона деякою мірою 
перетворилась на «відстійник», де проходить випадіння в осад відмерлих 
водоростей та завислих речовин.
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В зоні впливу греблі знаходяться дві водозабірні споруди, які щорічно 
покриваються шаром мулу та осаду товщиною 1,5-2,0 м.

Не вживаються достатні міри по попередженню забруднення Південного 
Бугу вище І поясу зони санітарної охорони водозабірних споруд, особливо в 
смт. Стрижавка, де не забезпечене централізоване каналізування за наявності 
відносно щільної забудови та об'єктів підвищеної небезпеки.

Технологія очистки води включає обробку води з послідуючим 
відстоюванням та фільтруванням.

Дозволені ліміти забору води:

Показник Обсяги забору води
м3/добу тис. м3/рік

Забір води, усього (у т.ч.): 177397.74 64675.084
- з поверхневих джерел (окремо для ко
жного джерела)

176998.32 64531.863

Р.ПІВДЕННИМ БУГ 176998.32 64531.863
- з підземних джерел (окремо для кож
ного річкового басейну)

399.42 143.221

Р.ВИШЕНКА 179.85 63.818
Р. ДЕСНА 219.57 79.403

Підприємство приймає стічні води від підприємств, організацій та 
населення та здійснює їх очистку на власних очисних спорудах.

Очисні споруди збудовані починаючи з 1961 року, остання -  п’ята черга 
будівництва завершена у 1992 році. Очисні споруди стічних вод КП 
«Вінницяоблводоканал» розміщенні в м. Вінниця. Біологічна очистка стічних 
вод є результатом функціонування системи активний мул-стічна вода, що 
характеризується наявністю складаної багаторівневої структури. Основу цього 
процесу становить біологічне окислювання. Категорія стічних вод, які 
поступають на очисні споруди - суміш господарсько-побутових та виробничих.
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Граничнодопустимі концентрації забруднюючих речовин:

Забруднюючі речовини, скидання яких 
нормується

Граничнодопустимі 
концентрації, мг/дм3

Азот амонійний 2.56
БСК5 15.0
ХСК 80.0
Завислі речовини 15.0
Нафтопродукти 0.3
Нітрати 45.0
Нітрити 3.3
Сульфати 500
Фосфати 3.5
Хлориди 350
Мінералізація 1000
СПАР 2
Хром 0,5
Нікель 0,13
Мідь 1,03
Залізо 0,33
Цинк 1,03
Фтор 1,56

КП «Вінницяоблводоканал» декілька років поспіль проводить роботи по 
реконструкції очисних споруд каналізації (надалі ОСК) м. Вінниці. 
Реконструкція ОСК має соціально-економічний вплив на всю територіальну 
громаду міста Вінниця і населення, бюджетну сферу, промислово-виробничу 
галузь, житлово-комунальне господарство, сферу побуту та підприємницьку 
діяльність.

Перший етап робіт по реконструкції об'єктів механічного очищення ОСК 
в стадії завершення.

Планується проведення реконструкції очисних споруд біологічного 
очищення поліпшить санітарно-гігієнічну ситуацію в районах міста.

Найбільшою проблемою для сьогоднішніх очисних споруд каналізації є 
азот амонійний -  основний показник фекальної води. Максимально можлива 
ефективність очистки по азоту амонійному для очисних споруд, що працюють 
за класичною схемою біологічної очистки, становить приблизно 65%. Аналіз 
рівня забруднення стічної води, що надходить на ОСК, по даному показнику 
свідчить про його постійний ріст.

На сьогоднішній день фактичне навантаження на ОСК по даному 
показнику перевищує його регламентну можливість в 2,1 -  3,6 рази. Основною
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причиною підвищення концентрації азоту амонійного є суттєве зменшення 
загальної кількості стоків за умови відносно сталої кількості населення — 
основного джерела азоту амонійного.

Аналогічна ситуація і по деяким іншим показникам, зокрема по 
сульфатам та фосфатам. Концентрація цих речовин в стічній воді, що надходить 
на ОСК, постійно зростає, що обумовлено масовим використання побутової 
хімії населенням міста.

В той же час, вимоги до якості очищеної стічної води стають більш 
жорсткими. Враховуючи вище наведене зрозуміло, що для досягнення рівнів 
ГДС в очищеній стічній воді на скиді в р. Південний Буг, необхідно 
впроваджувати нові технології та здійснювати реконструкцію окремих ланок 
очистки. Потребує вирішення на державному рівні проблема заборони 
виробництва миючих засобів за існуючої технологією, та перехід на інші 
складові, що не будуть негативно впливати на процес очищення стічної води.

Самопливні колектори відпрацювали терміни експлуатації, мають 
граничний знос, та не в змозі забезпечити надійне відведення стоків міста.

Напірні колектори мають абразивний знос по товщині труби до 90%. 
Через їх розташування поблизу прибережної смуги р. Південний Буг та 
існуючий нахил місцевості, в разі аварії дані колектори з урахуванням обсягу 
стоків міста, які вони транспортують, загрожують виникненням екологічної 
катастрофи з непередбачуваними наслідками. Такі стратегічні для життя цілого 
міста колектори прокладаються в дві нитки, для резервного використання у разі 
виходу з ладу одного колектору. На сьогоднішній день через незадовільний стан 
та загрозу для санітарно-гігієнічного стану міста та р. Південний Буг одна нитка 
згаданого вище колектору діаметром 700 мм від вузлової КНС -  1А по вул. Г. 
Успенського до ОСК знаходиться в аварійному стані. Необхідно терміново 
провести реконструкцію даного колектору, оскільки виникнення аварійної 
ситуації на колекторі, що експлуатується без резервної нитки, загрожує зривом 
водовід ведення міста та техногенним забрудненням.

Оскільки вартість виконання робіт з реконструкції наведених колекторів 
виміряється мільйонами гривень, ситуація не може бути виправлена силами 
підприємства, та потребує підтримки з боку держави з залученням коштів з 
державного та місцевих бюджетів.

На першому етапі заплановане розроблення проектно-кошторисної 
документації по об'єктам:

- «Реконструкція КНС №1-А по вул. Гліба Успенського в м. Вінниці» -
376,8 тис. грн.

- «Реконструкція КНС №4 по вул. Нагірна в м. Вінниці» -  228,3 тис.
грн.
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- «Реконструкція КНС №11 по вул. Якова Шепеля в м. Вінниці» -
201,8 тис. грн.

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
«Реконструкція об’єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, 
розташованих за адресою: м. Вінниця вул. Сабарівське шосе,4» 
(коригуваня 2)» -  11640,7 тис. грн.

Починаючи з 2023 підприємство планує здійснити:
- Реконструкція КНС №1-А по вул. Гліба Успенського в м. Вінниця -

40000,0 тис. грн.
Стічні води житлових кварталів і промислових підприємств збираються 

густо розгалуженою каналізаційною мережею та каналізаційними колекторами і 
направляються на каналізаційну насосну станцію №1А. На КНС №1А 
транспортуються стоки по колекторам і їх приєднанням.

Від КНС №1-А стоки перекачуються по двох напірних трубопроводах 
діаметром 700 мм і діаметром 1200 мм на очисні споруди.

Каналізаційна насосна станція №1-А є вузловою насосною станцією, яка 
збирає стоки з Замостянського та частини Староміського районів міста.

КНС №1-А прийнята в експлуатацію у 1959 році. Протягом експлуатації 
насосна станція неодноразово реконструювалась з поетапним доведенням 
потужності КНС до 70 тис.м3/ на добу. На сьогоднішній день насосне, 
механічне та електричне обладнання фізично зношене, запірна арматура, 
трубопроводи мають граничний знос, несучі та огороджувальні конструкції 
будівлі насосної станції потребують капітального ремонту.

-Реконструкція КНС №4 по вул. Нагірна в м. Вінниця з розробкою 
проектно-кошторисної документації - 12000,0 тис. грн.

КНС №4 є вузловою насосною станцією, яка збирає стоки з частини 
Староміського району міста та по напірним дюкерам двома трубопроводами 
діаметром 300 мм через р. Південний Буг стоки перекачуються на ОСК.

КНС №4 прийнята в експлуатацію у 1962 році. Пропускна спроможність 
станції складає 3 тис. м3/год. На сьогоднішній день насосна станція обладнана 
двома насосами FA 10.78, але в нинішніх умовах зі збільшенням забудови 
Старого міста, потужності насосної станції недостатньо, механічне та 
електричне обладнання фізично зношене, запірна арматура, трубопроводи 
мають граничний знос, несучі та огороджувальні конструкції будівлі насосної 
станції потребують капітального ремонту.

- Реконструкція КНС №11 по вул. Якова Шепеля в м. Вінниця -  5000,0 
тис. грн.

Каналізаційна насосна станція №11 по вул. Якова Шепеля перекачує
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стоки з частини Староміського району міста, КНС №5-А і транспортує їх на 
вузлову каналізаційну станцію КНС №4, яка прийнята на баланс підприємства у 
2002 році. Пропускна спроможність станції складає -  600 м3/год. На даний час 
обладнана двома насосами МС30/50. Існуючі насосні агрегати пройшли два і 
більше капітальних ремонти, мають значний знос корпусу і деталей, та як 
наслідок низький ККД. Робочі характеристики після капітального ремонту не 
відновлюються, що не дозволяє забезпечувати надійне відведення стоків. Крім 
того, механічне та електричне обладнання фізично зношене, запірна арматура, 
трубопроводи мають граничний знос, несучі та огороджувальні конструкції 
будівлі насосної станції потребують капітального ремонту.

- Реконструкція напірного каналізаційного колектору 0  700 від КНС 
№1-А до ОСК в м. Вінниці (від ПК 9+78,0 до ПК12+16,0) - 3498,9 тис. грн.

Сталевий напірний колектор 0  700 мм. було збудовано у 1960 році, для 
транспортування стічних вод від вузлової насосної станції №1А по вул. Г. 
Успенського на міські каналізаційні очисні споруди. Насосна станція в свою 
чергу приймає стічні води від мешканців та промислових об'єктів 
Замостянського та Староміського районів міста. Стан колектору визнаний 
критичним неодноразовими його обстеженнями із складанням відповідних 
дефектних актів. У разі порушення герметичності трубопроводу буде зірвано 
процес водопостачання та водовідведення міста на невизначений термін.

Слід зазначити, що заходи з реконструкції напірного каналізаційного 
колектору 0  700 мм від КНС 1-А (Староміський район) до ОСК (від ПК 9+78,0 
до ПК 12+16,0) є перехідними. У 2021 році планується замінити меншу 
частину стального напірного каналізаційного колектору 0  700 мм, 
протяжністюЗО м.п. на поліетиленовий трубопровід ПЕ100 0  800x30,6 мм. У 
2022 році в межах інвестиційної програми КП «Вінницяоблводоканал” на 2022 
рік планується продовжити заміну аварійного стального напірного 
каналізаційного колектору 0  700 мм, протяжністю 208 м/п на поліетиленовий 
трубопровід ПЕ100 0  800x30,6 мм.

- Реконструкція напірного каналізаційного колектору 0  700 від КНС 
№1-А до ОСК в м. Вінниці (від ПК 12,0+16,0 до ПК14+63,0)- 4375,6 тис. грн.

Сталевий напірний каналізаційний колектор 0720 мм. було збудовано у 
1960 році, для транспортування стічних вод від вузлової насосної станції №1А 
по вул. Г. Успенського на міські каналізаційні очисні споруди. Насосна станція в 
свою чергу приймає стічні води від мешканців та промислових об'єктів 
Замостянського та Староміського районів міста.

Колектор відпрацював нормативні терміни експлуатації, та знаходиться в 
незадовільному технічному стані. По всій його протяжності трубопровід має 
граничний абразивний знос, який призвів до зменшення товщини металу, яка
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подекуди коливається від 0,5 до 1,5 мм. Місцями наявні вогнища електрохімі
чної корозії. Стан колектору визнаний критичним неодноразовими його обсте
женнями із складанням відповідних дефектних актів.

На протязі кількох останніх десятирічь КП «Вінницяоблводоканал» 
проводило систематичні ремонтні роботи на різних ділянках колектору, проте 
його аварійний стан примушує провести повну його заміну. Слід зазначити, що 
заходи з реконструкції напірного каналізаційного колектору 0  700 мм від КНС 
1-А до ОСК (від ПК 12,0 + 16,0 до ПК 14,0+63,0) є перехідними. У 2019 році 
планується замінити меншу частину стального напірного каналізаційного 
колектору 0  700 мм, протяжністю 82,0 м/п на поліетиленовий трубопровід ПЕ 
10080К26 0  800x30,6 мм.

- Реконструкція напірного каналізаційного колектору 0  800 по 
вул. Кн. Коріатовичів, 67 в м. Вінниці - 4837,5 тис. грн.

Сталевий напірний колектор 0  700 мм було збудовано у 1960 році, для 
транспортування стічних вод від вузлової насосної станції №1А по вул. Г. 
Успенського на міські каналізаційні очисні споруди. Насосна станція в свою 
чергу приймає стічні води від мешканців та промислових об'єктів 
Замостянського та Староміського районів міста. Стан колектору визнаний 
критичним неодноразовими його обстеженнями із складанням відповідних 
дефектних актів. Ситуація, що склалась, не дозволяє забезпечувати подальше 
надійне транспортування стічних вод, а враховуючи обсяг стічних вод, які вона 
транспортує, та близькість його пролягання від р. Південний Буг, в будь-який 
момент ситуація може призвести до техногенної катастрофи з 
непередбачуваними наслідками.

- Реконструкція напірного каналізаційного колектору 0  700 від КНС 
№1-А до ОСК в м. Вінниці (від ПК 4+78,5 до ПК7+28,0) — 3716,4 тис. грн.

- Реконструкція напірного каналізаційного колектору 0  700 від КНС 
№1-А до ОСК в м. Вінниці (від ПК 18+33 до ПК20+30)- 7129,6 тис. грн.

- Реконструкція напірного каналізаційного колектору 0  700 від КНС 
№1-А до ОСК в м. Вінниці (від ПК 20+33 до ПК22+33)- 8334,1 тис. грн.

Сталевий напірний колектор 0  700 мм було збудовано у 1960 році, для 
транспортування стічних вод від вузлової насосної станції №1А по 
вул. Г. Успенського на міські каналізаційні очисні споруди. Насосна станція в 
свою чергу приймає стічні води від мешканців та промислових об'єктів 
Замостянського та Староміського районів міста. Стан колектору визнаний 
критичним неодноразовими його обстеженнями із складанням відповідних 
дефектних актів. Ситуація, що склалась, не дозволяє забезпечувати подальше 
надійне транспортування стічних вод. У разі порушення герметичності 
трубопроводу буде зірвано процес водопостачання та водовідведення міста на
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невизначений термін. Крім того експлуатація даної мережі каналізації 
проходить «на межі» безпеки для мешканців міста та навколишнього 
природного середовища.

РОЗДІЛ 5. ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

5.1. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого 
водопостачання

Існуючі водопровідні мережі та споруди міста, побудовані по проектам 
50-х, 60-х, 70-х років - фактично зношені.

Найбільш слабкою ланкою систем водозабезпечення є водопровідні 
мережі. З них 41% відпрацювали встановлені терміни експлуатації, 27% мають 
розряд аварійних та потребують негайної заміни. Через зношеність та 
незадовільний стан мережі мають завищені витоки, які призводять до 
перевитрат електроенергії, підтопленню та заболоченню території, та 
створюють ризик виникнення вторинного забруднення води.

Через високу вартість проведення будівельних робіт з реконструкції 
водогонів міста, для забезпечення надійного водопостачання міста та уникнення 
аварій необхідне залучення інвестиційних коштів, а також коштів державного та 
міського бюджетів.

З метою залучення інвестиційних коштів КП «Вінницяоблводоканал» 
долучився до реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури». Мета 
проекту - провести модернізацію систем водопостачання та водовідведення м. 
Вінниці.

На даний час розроблена проектно-кошторисна документація та 
міжнародна тендерна документація на виконання робіт по наступним об’єктам 
будівництва:

- Реконструкція магістральної мережі водопостачання м. Вінниці (на 
ділянці від вул. Пирогова до вул. Лебединського) VIN- ІСВ-03-1 -  99730,5 
тис. грн (перехідний захід -  роботи розпочаті у 2021 році)

Існуюча магістральна мережа водопостачання м. Вінниці на ділянці від 
вул. Пирогова до вул. Лебединського прокладена із сталевих труб Д 500 -  600 
мм, побудована у 1978-1979 роках. На даний час мережа фізично зношена, 
сталеві труби через відсутність електрокорозійного захисту мають наскрізні 
вогнища електрокорозії. Існуючі водопровідні вузлові камери та водопровідні
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колодязі мають незадовільний стан.
Дюкерний перехід через р. Південний Буг Д=500 мм на даний час через 

понаднормативні витоки виведений з експлуатації, що негативно впливає на 
гідравлічний режим роботи системи всього міста. Через це в частині районів 
міста відчувається дефіцит води. Подача в таких районах здійснюється низкою 
підвищувальних водопровідних станцій та СТВЗ, які після реконструкції 
можуть бути виведені з роботи. В першу чергу це дозволить зменшити витоки і 
відповідно, витрати на ремонт, кількість яких зараз сягає 5,6 ремонтів на 1 км 
водопроводу.

Метою реконструкції магістральної мережі водопостачання на ділянці від 
вул. Пирогова до вул. Лебединського є відновлення експлуатаційних 
характеристик амортизованого водогону. Впровадження проекту дозволить в 
першу чергу скоротити понаднормативні втрати та витрати.

- Реконструкція водогону Д=600-500 мм по вул. Зарічній, І. Богуна від 
водопровідної станції «П’ятничани» до площі «Героїв Майдану» м. Вінниця 
- 124110,00 тис. грн.

-Реконструкція магістральної мережі водопостачання м. Вінниці на 
ділянці від ВНС «П’ятничани» до вул. Лебединського -  509700,00 тис. грн.

-Реконструкція водоочисної станції та реконструкція водонасосних 
станцій у місті Вінниця -  781067,00 тис. грн.

В рамках виконання цього завдання, Консультантом здійснено підбір 
оптимальних технічних рішень та розробки проектної та тендерної 
документації реконструкції водопровідних насосних станцій ВНС 
«П’ятничани» з метою поліпшення послуг водопостачання, забезпечення 
гарантованої потужності 100 000 м3/добу у підготовці питної води, поліпшення 
якості питної води та оптимізація роботи та підвищення енергоефективності 
водонасосних станцій І та II підйому.

Згідно з Технічним Завданням, роботою Консультанта був вибір 
оптимального варіанту реконструкції, виконання техніко-економічного 
обґрунтування, підготовка ескізного проекту та тендерної документації із 
розглядом наступних сценаріїв:

1) будівництво нової водопровідної станції, з повним комплексом 
очистки води, подачею води на місто щонайменше 100 000 м3/добу, на окремій 
ділянці, в межах ВНС «Пятничани»;

2) реконструкція існуючої водопровідної станції № 3 та будівництво 
додаткових очисних споруд на існуючій території для досягнення цільової 
продуктивності 100 000 м3/добу, а також покращення технології очистки води з 
застосуванням сучасних технологій;

В ході роботи було проведено сбір вихідних даних, аналіз показників
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якості вихідної та обробленої води, визначення оптимальних технологічних 
стадій очистки води для досягнення високих показників якості питної води, 
оцінка технічного стану існуючих водоочисних споруд, оцінка сценаріїв 
реконструкції існуючих споруд у порівнянні з новим будівництвом, 
обґрунтування оптимального варіанту.

Головним результатом даного завдання став розроблений ескізний проект 
та комплект тендерної документації під назвою УПчИСВ-04 «Реконструкція 
водоочисної станції та реконструкція водонасосних станцій у місті Вінниця” на 
виконання робіт на умовах ІВІІЕ) 8ВЭ (Стандартних тендерних документів 
МБРР) "Проектування, постачання та монтаж". Оцінена вартість проекту 
складає -781067,00 тис. грн, термін виконання робіт- 36 міс.

На даний час реалізується з 2021 року проект «Реконструкція 
магістральної мережі водопостачання м. Вінниці (на ділянці від вул. 
Пирогова до вул. Лебединського)».

Існуюча магістральна мережа водопостачання м. Вінниці на ділянці від 
вул. Пирогова до вул. Лебединського прокладена із сталевих труб Д 500 -  
600мм, побудована у 1978-1979 роках. На даний час мережа фізично зношена, 
сталеві труби через відсутність електрокорозійного захисту мають наскрізні 
вогнища електрокорозії. Існуючі водопровідні вузлові камери та водопровідні 
колодязі мають незадовільний стан.

Дюкерний перехід через р. Південний Буг Д 500 мм на даний час через 
понаднормативні витоки виведений з експлуатації, що негативно впливає на 
гідравлічний режим роботи системи всього міста. Через це в частині районів 
міста відчувається дефіцит води. Подача в таких районах здійснюється низкою 
підвищувальних водопровідних станцій та СТВЗ, які після реконструкції 
можуть бути виведені з роботи. В першу чергу це дозволить зменшити витоки і 
відповідно, витрати на ремонт, кількість яких зараз сягає 5,6 ремонтів на 1 км 
водопроводу.

Метою реконструкції магістральної мережі водопостачання на ділянці від 
вул. Пирогова до вул. Лебединського є відновлення експлуатаційних 
характеристик амортизованого водогону. Впровадження проекту дозволить в 
першу чергу скоротити понаднормативні втрати та витрати.

За кошти Світового банку також здійснюється «Будівельний нагляд 
по проекту «Реконструкція магістральної мережі водопостачання в м. 
Вінниця (на ділянці від вул. Пирогова до вул. Лебединського)» - УШ-(ЗСВ8- 
05 -  2865,0 тис. грн.

В рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури» планується
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провести комплексну модернізацію систем водопостачання та водовідведення 
м. Вінниці.

Міжнародні торги із «Закупівлі послуг з будівельного нагляду за 
реконструкцією магістральної мережі водопостачання м. Вінниця (на ділянці 
від вул. Пирогова до вул. Лебединського)» розпочаті у червні 2020 року.

18 листопада 2020 року укладено контракт з «Ептіса Сервісіос де 
Індженеріа, С.Л.» на здійснення будівельного нагляду за реконструкцією 
магістральної мережі водопостачання у м. Вінниця (від вул. Пирогова до вул. 
Лебединського) на суму 299 820,00 тис. дол. США.

Консультант приступив до виконання завдань з 23 грудня 2020 року.
Підприємство розпочало виплату тіла кредиту Світового банку та 

проценти за користування.
Проект «Розвиток міської інфраструктури-2» (погашення тіла 

кредиту) - 128984,2 тис. грн.
Зазначені витрати розраховані з урахуванням планової вибірки коштів на 

2022 рік в рамках Другого проекту розвитку міської інфраструктури, 
відповідно до вимог Субкредитних угод (в розмірі 99,57% в рамках Угоди про 
позику МБРР №8391-IIА та 0,43% в рамках Угоди про позику ФЧТ №ТР017112 
відповідно до листа Мінфіну від 06.08.2020 р. №19040-14/8-3/24235) та плану 
закупівель затвердженого Мінрегіоном. Курс у планових розрахунках тарифів 
враховано на рівні 28,6 грн/дол. США, відповідно до Проекту Закону України 
«Про державний бюджет на 2022 рік»

Проект «Розвиток міської інфраструктури-2» (погашення відсотків за 
користування кредитом) -  1769,5 тис. грн.

Дані витрати розраховані з урахуванням планової вибірки коштів на 2022 
рік в рамках Другого проекту розвитку міської інфраструктури, відповідно до 
вимог Субкредитних угод (в розмірі 99,57% в рамках Угоди про позику МБРР 
№8391-ІІАта 0,43% в рамках Угоди про позику ФЧТ №ТР017112 відповідно до 
листа Мінфіну від 06.08.2020 р. №19040-14/8-3/24235) та плану закупівель, 
затвердженого Мінрегіоном, з урахуванням листів Мінфіну від 18.05.2020 р. 
№19040-10-10/14657 та від 18.05.2020 р. №19040-10-10/14658.

За рахунок власних коштів підприємство планує:
- Придбання приладу обчислювача рівня в комплекті з двома 

ультразвуковими перетворювачами для встановлення на водопровідних 
станціях -  357,6 тис. грн.

Рівнеміри це датчики призначені для безперевного виміру рівня води в 
РЧВ. У резервуарах обсяг води зазвичай заздалегідь відомий, тому за рахунок 
моніторингу рівня можливо контролювати ступінь наповнення резервуара і ви
качування води, таким чином підтримуючи стабільну роботу системи

29



водозабезпечення. Забір води призведе до зниження рівня в резервуарі, в ре
зультаті чого вимірювальний прилад подасть насосу сигнал почати закачування, 
щоб відновити необхідний рівень води. Моніторинг рівня не тільки допомагає 
запобігти переповнення і осушення резервуару, але і сигналізує про вихід 
насосів з ладу.

На даний час на водопровідних станціях II підйому №3 «П'ятничани та 
водопровідній станції «Старе місто» на резервуарах чистої води встановлені 
прилади обчислювання рівня КСД-1, 1978 року введення в експлуатацію - вони 
морально та фізично застаріли, тому підприємство планує придбати 2 од. при
ладів обчислювання рівня в комплекті з двома ультразвуковими перетворювача
ми.

- Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Реконструкція водогону 015Омм.смт Стрижавка в м. Вінниці» -  174,5 тис. 
грн.

- Реконструкція водогону 015Омм.смт Стрижавка в м. Вінниці — 28 
000 тис. грн.

Водозабезпечення смт Стрижавка Вінницького району здійснюється через 
трубопровід 0150мм. побудований 1982 року із сталевих труб від водопровідної 
насосної станції II підйому №2 «П'ятничани». Трубопровід прокладений в 
заплаві річки Південний Буг, нижче рівня ґрунтових вод. Через граничний знос, 
наявність вогнищ хімічної корозії має витоки 30-35%, що перевищують 
допустимі. Через те, що трубопровід прокладений нижче рівня ґрунтових вод, 
витоки на поверхню не виходять, що унеможливлює своєчасний ремонт 
трубопроводу. А падіння тиску в наслідок частих аварійних ситуацій суттєво 
погіршує водопостачання споживачів смт Стрижавка. Для покращення ситуації 
з водопостачанням смт Стрижавка підприємство планує провести 
реконструкцію водогону, що суттєво зменшить експлуатаційні витрати та 
покращить якість послуг централізованого водопостачання.

- Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Реконструкція мережі водопроводу 03ООмм.по вул. Городецького в 
м. Вінниці» -  75,4 тис. грн.

- Реконструкція мережі водопроводу 0300мм. по вул. Городецького в 
м. Вінниці - 6400 тис. грн.

Існуюча мережа водопостачання по вул. Городецького була побудована у 
1952році з сталевих труб 0300 мм. Трубопровід відпрацював свій термін екс
плуатації, має численні витоки питної води, які супроводжуються частими 
ремонтними роботами на мережі, в більшості випадків шляхом локального усу
нення джерела витоку, що спричиняє великі перерви у водопостачанні 
споживачів Ленінського району м. Вінниці. З метою нормалізації ситуації під
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приємство планує провести реконструкцію водогону, що суттєво зменшить екс
плуатаційні витрати підприємства

- Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Рекон
струкція водогону 0700мм. по вул. Барське шосе в м. Вінниці» -
64,1 тис. грн.

- Закупівля а/навантажувача -  2400 тис. грн.
Застарілий парк спеціалізованої техніки підприємства уже не спроможний 

вчасно та якісно зреагувати на проблеми, які виникають щодня при експлуатації 
міських мереж водопостачання. Крім того, при перевірці Держпраці через 
критичний знос на автопогрузчик ИМС-бО 1996 року був наданий припис на 
заборону його експлуатації.

-Закупівля зварювального обладнання (зварювального бензинового 
генератора-1 од., зварювального інверторного апарату-1 од, зварювального 
полу автоматичного апарату-іод) -  280 тис. грн.

При експлуатації міських мереж водопостачання, ВНС, особливо при 
ліквідації аварійних ситуацій постійно використовується зварювальне 
обладнання. На даний час на підприємстві зварювальні агрегати майже всі 
вичерпали свій технічний ресурс, морально та фізично застаріли, деякі вже не 
підлягають ремонту.

5.2. Заходи щодо підвищення якості послуг з водовідведення

-Реконструкція ТП №99 по вул. Князів Коріатовичів у м. Вінниці 
(коригування 2)- 8549,8 тис. грн.

ТП-99 є основним живленням центральної вузлової каналізаційної 
насосної станції КНС №1, що перекачує стоки з центральної частини міста 
Вінниці на ОСК. Дана ТП є прохідною, через неї проходить три кабелі 
живлення 10 кВ ТП-99 побудовано в 60-х роках минулого століття та 
реалізовано на масляних вимикачах з ручними приводами включення. Захист 
всього обладнання виконаний за допомогою запобіжників . Обладнання яке 
знаходиться в ТП-99 вже морально та фізично зношене та не підлягає ремонту. 
Заміна масляних вимикачів на вакуумні з сучасними мікропроцесорними 
пристроями захисту дозволить не допустити аварійну ситуацію та вчасно 
вимкнути пошкоджену частину лінії або аварійно вимкнути установку. Заміна 
масляних трансформаторів на сучасні сухі трансформатори дає змогу 
відмовитись від пожежонебезпечного трансформаторного масла. Встановлення 
нового контуру заземлення та грозозахисту підвищить електробезпеку 
обслуговування персоналу та обладнання. Реконструкція ТП 99 підвищить 
надійність електропостачання вузлової станції перекачування стоків та
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зменшить експлуатаційні витрати.
- Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Реконструкція кабельної лінії ЮкВ фідера 25Л1 КНС №3-А в м. Вінниці» 
-1 6 ,3  тис. грн.

- Реконструкція кабельної лінії ЮкВ фідера 251 ЛІ КНС №3-А в м. 
Вінниці-2400,0 тис. грн.

- Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Реконструкція кабельної лінії ЮкВ фідера 251 КНС №3-А в м. Вінниці» -
17.5 тис. грн.

- Реконструкція кабельної лінії ЮкВ фідера 39Л1 ОСК в м. Вінниці-
2400.0 тис. грн.

- Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Реконструкція кабельної лінії ЮкВ фідера 39Л1 ОСК в м. Вінниці» - 23,5 
тис. грн.

- Реконструкція кабельної лінії ЮкВ фідера 39Л1 ОСК в м. Вінниці -
2400.0 тис. грн.

- Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Реконструкція кабельної лінії ЮкВ фідера 426 КНС №9 в м. Вінниці» -
26.5 тис. грн.

Реконструкція кабельних ліній, що живлять КНС №3-А та очисні споруди 
значно підвищить надійність електропостачання КНС,ОСК та підключених до 
неї субабонентів та зменшить експлуатаційні витрати.

5.5. Диспетчерізація та автоматизація КНС

-Диспетчеризація та автоматизація КНС по вул. Нагірна - 340 тис.
грн.

-Диспетчеризація КНС по вул. К. Широцького - 150 тис. грн.
Каналізаційна насосна станція №4 по вул. Нагірній та каналізаційна 

насосна станція по вул. К. Широцького цілодобово працюють у агресивному 
середовищі. Диспетчеризація та автоматизація необхідна для попередження 
негативних впливів та запобігання аварійним ситуаціям, а також сприятиме 
зниженню споживання електроенергії при виключенні постійної присутності 
обслуговуючого персоналу. Впровадження блоку управління та диспетчеризації
з програмованим логічним контролером дозволить дистанційно керувати 
роботою основних і резервних насосних агрегатів та цілодобово отримувати 
інформацію про стабільність роботи системи на диспетчерському пункті, що 
дозволить оперативно відреагувати у випадку виникнення аварійної ситуації.

На наступні роки заплановані диспетчеризація та автоматизація КНС
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по вул. Пластова в м. Вінниці - 336 тис. грн та КНС №7-А в м. Вінниці - 180 
тис. грн.

Запланована закупівля спеціалізованої техніки та обладнання:
- Закупівля автонавантажувача на ОСК - 3100 тис. грн.
Застарілий парк спеціалізованої техніки підприємства уже не спроможний 

вчасно та якісно зреагувати на проблеми, які виникають щодня при експлуатації 
міських мереж водопостачання та водовідведення. Щорічні витрати на 
утримання техніки та перевитрати ПММ перевищують усі розумні межі і 
нормативи, буквально знищують обігові кошти підприємства, не даючи змоги 
формувати необхідні резерви.

- Придбання трасопошукового приладу -168,0 тис. грн.
На балансі КП «Вінницяоблводоканал» знаходиться 631,47 км мереж 

водопроводу та 551,01 км мереж водовідведення, з них понад 260 км ветхих та 
аварійних. Деякі побудовані ще на початку минулого сторіччя - знаходяться в 
неналежному технічному стані, закінчився строк їх експлуатації, крім того не 
зберіглась технічна документація на ці мережі, що ускладнює проведення 
аварійно-відновлювальних робіт. Також слід зазначити, що несанкціоновані 
забудови (гаражі, прибудови тощо) не дають змоги вчасно локалізувати витоки.

Разом з тим, на балансі підприємства знаходяться 50 кабельних ліній 
напругою 6-10 кВ загальною протяжністю понад 60 км. Фізичний знос 
більшості кабельних ліній близько 90% і щороку кількість пошкоджень KJI-10 
та КЛ-6 кВ зростає, оскільки середній термін їх експлуатації становить 28 
років. В результаті чого, щорічно збільшуються витрати підприємства на 
послуги сторонніх організацій по обслуговуванню кабельних ліній.

Придбання трасопошукового приладу забезпечить більш оперативне 
реагування на аварії, зменшить об’єми земляних робіт та убезпечить від 
пошкоджень сусідні інженерні комунікації.

-Закупівля зварювального обладнання (зварювального бензинового 
генератора-1 од., зварювального інверторного апарату-1 од) - 155 тис. грн.

При експлуатації міських мереж водопостачання, ВНС, особливо при 
ліквідації аварійних ситуацій постійно використовується зварювальне 
обладнання. На даний час на підприємстві зварювальні агрегати майже всі 
вичерпали свій технічний ресурс, морально та фізично застаріли, деякі вже не 
підлягають ремонту.
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_______
966Л 966.1 „ „
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1.2.9
Некоистрчзаия іикоинн амніиі Ш іилйочсч 
'ІНинснмиГ и м Пінніші ц . ЗІМНІ.О .UNMMI - І2*які,0 м » , — 1042

•
2*» 26

1.2.10

Мо.ісрш шіия іикіим»: 11 .ніші і ін.іАомч 
ио.юпройїлімм спліни Nrl Пмиогииш'* м 
Мноови (ііридіЧінмя інрікторімо ЯЧджчмчи- 2 
0.1) 2 .VI 265.0 265.0 2о5.и 265.0 м м м

— ....—  ------------- 1

Уі'МІІІІ Ш INVMUMIt И ШІГЖСННМ ИИІОЧІИЧ ИІІІрИІ е.іекір<ч-нерм‘! 
(сіісрі oi/iepeAVHHM) М730.9 2ЧІ45.Ч 24145,ч M02434.il 2225 7

1 5 ЗаХОДН » отриманим СМО̂ ШСНИЧ І.І ІОЧІІИЧ МНИ\ Про І«і>.Ик М«* М!ИШІНМ. ІИІІХ

13 1 1 ІридСчшня сік ісчін ,ик іінщіИної нс|ч\іачі .uihhn і ( і ( 
приладів oftiixv

600.0 «ю .„ м »...

Усього 1Н ІИЧо.ІііЧІН іоірнчнпшм С'НОГЧИС'НИЧ 1 U 1 ІНШИХ тиішч при 
ІІОЛОСІІОЖНННІІНИ «KM, м м » ,

1 -4. Іачо.ці іцоло laiV течения і очі ю/іоі ічної о «н*> t ікч оссчіч їй • ннч

14 1

Придания приладні технологічноіо оАліку д  ія 
не іаноилсння на полопронідних іінсічтінч с ііінкіяч 
ти водогонах ■*, 1X46. К IX46.X , « м 0,0 » ,

»» .л а м и  III0.W »  и ігч ги »« г .« .« « .« Іч ік и и  ,Л,ік> і»ч Мн т
IM46.N , « м , « м м м » ,

1.5. Іачоди щодо кіГчгмісчсння комсршйіимо обліку |кчч]ч ін. •. ннч

1.5 1. Ікіаіммі КМНЯ мсоЛін комерційної 0 оЛ/ньч

эоооо.о ІІЮОО.О КМИЮ.О ІОІМЮ.О HNKMI.0 30000.0 0.0 0 , м
Усього II  iiiu.ni іаЛсніечі-ннм мімгрційіиип іАіікЧ ресургін

34MNNI.II 1 OOOO.II IINNNI.0 ІММЮ.О ІІИИЮ.О Зімию.о »... 03» 0.0

Усмно іа C i paict ічммчі нанрммкочі -  «(Ті імиїцеимм мпігрнійінії 
еф гктинтч  ї ї»  у киїотктмчаммі 26Âsm j IIKWO» IM IU .1 1 N7,10.9 31015,0 225737J 5V745.4 IMI44.« N0293431 2225.7

... .......................................... -  ____  _ . . .. . . . ("tna nfln m iii напрямок - «Покрашеним »їм иоІмиїШііоТ Г'і»*кпіни<ч гі» ч *о» і»*:іт*гам:міні
1 6 Зичо.чн ІЦО.Ю 4lllt.ll« ІІНІІЯ аКТННЛЧИї ннч

1.6.1.

1 ІрісцЧіННЯ cepnepu (ОШІІМі ІЛЦІЯ II струнічрн 
шдіірн« МСТШІ IM МОЛСрНІШЦіЯ КоЧІї'НЧСрмої
мережі) І . 216.0 216.0 216.0 216.0 » , 0.0

1.6.2

1 ІрнлОання іірист]мжч C heek І'оіпІ (Jiianluin Spark 
ІМН)-ІК(М) І . 120.0 120.0 120.0 120.0 0 , 11.11 ,0

У п м и  “  » «^ и .т ,* ,і» ,і .п ..к іІ і .и ..к і» » «ч .. 336.0
—  ... 336.0 » M 336.0 м » , м

1 7 Заходи щодо покращення системи комунікації н сиожииачами ікч .ічі . і ннч

1.7 1

1) іаііітунаннн телефонної ІГсТШіїиІ (нри.іЛання, 
чемпіонка ііл гнінчианни і ІиД 796.3 - » , м

Ус мм «і іа іаюлачін іио.ю покрашеним сисіечи ктічнікапіТ іі
7 4 J 746.3 7>*J М » , м

Ус ми о м С ір а т іч н п м  иапрммком- «Поирмип-ммм органі иміійноі 
сфекінпжч ї ї -  > но.иничіачанні

1132 J 7%3 336.П 1132-9 II32J » , IU. , »

_ ___ _______________  І ’ ірвіеі ічінііі напрччюк »  « і ііж рйкієннм  гечімчмоі ебсніниноегі» Ч ио.нкичгіачлнн
1 Н Іичоди її ».N1 III ЦОПІІСІІНЯ якості IKK. 141 1 ІКЧІПЯІПМЧЦОМО йодшюстнчаним, 1 ннч

11.1

І'скопсірчкшя чіаі іс і)ні H.HOI чк'ікгжі 
но,юностл*иіння м ІІнінишОм .и лянш иіл и> і 
1 Іщхн смиї ,іо пул ЛсОс;0інс»*ого)* VJNIClVO.il W7.WI.5

• «

--------------- -

‘«730.5 0.0 4 . «

1X2

ГсКПІІс іруКІЦЯ НОДіНОНЧ Л  -МИ). .МЛІ ММ ПО ІІЧ 1
‘{.■річній. 1 Ііогуни ніл подопромі лінії станції 
"1 Ги мінчани" до її іоїщ Тероіп Майдану" чі 
Шипиш

VTNKM-HW2 124110.00 3102750 3127.5 МІ 55.0 34135.0 » , 0.0

іі|ні,(омженни 2025- 
2026

І.Х 3

Реконструкція маї істралмн» мс|Ч**і 
нолопос тачания м. Ншнипі на лшянмі інл ПІК' 
"1 Гямінчани" до нум Л єЧЧїдиисі.коїо

VÏN lUWI.V«. 50V700.0II 72X1 1 72X14.0 « 72*14,0 » , » ,

иГ.. юаж«і нія 
20.Ю

І.Х. 4

І’сконсірукшя нодоочисної стані ut іа 
реконструкція нолннасічнич с мишій ч місті 
ІІИОІШІЯ VINJCIWM 7ЯИИ.7.ІИІ
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Додаток 2
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ 
ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ НА ТЕРМ ІН 2022-2024 РОКІВ

№
з/п

Показник очікуваного 
результату

Одиниця
виміру

Базовий 
рік 2021 2022 2023 2024

1
Споживання
електроенергії ВП на 1 мЗ 
води

кВтгод/м3 0,876 0,850 0,825 0,800

2
Споживання
електроенергії ВВ на 1 мЗ 
води

кВттод/м3 0,758 0,740 0,738 0,735

3 Частка нереалізованої води % 42,0 41,8 41,6 41,4

4 Річний обсяг заміни 
мережі водопостачання км/рік 3,54 3,65 3,58 3,60

5 Річний обсяг заміни 
мережі водовідведення км/рік 1,16 1,0 1,0 1,0

6 Кількість споживачів:
7 - водопостачання осіб 136 029 143 520 150 829 156 029
8 - водовідведення осіб 125 559 133059 140 359 145 559

9
Зменшення парникових 
газів т С02екв 0,131 0,8 0,8 0,8

10
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг)

тис. грн 355 772 439 648 483 613 531 974

11
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг)

тис. грн 377 126 369 956 406 182 446 800

12 Чистий фінансовий 
результат тис. грн -44 519 25 926 41 718 48 900

13
Залучення капітальних 
інвестицій тис. грн 63 805 123 478,7 201 007,5 347 902,5

14
Обсяг залучених 
додаткових джерел 
фінансування

тис. грн 54 181 99 730,5 196 007,5 342 902,5

15 Чисельність працюючих осіб 783 927 927 927

16

Продуктивність праці 
(вироблено продукції в 
поточних цінах на одного 
працюючого)

тис. грн/
1

працюючого
454,4 474,3 521,7 573,9

17
Рівень середньомісячної 
заробітної плати по 
підприємству

грн/особу 13 510 15 359 16 895 18 585

18 Заборгованість із виплати 
заробітної плати тис. грн 0 0 0 0

19 Кредиторська
заборгованість тис. грн 53 722 59 094 52 000 45 000

20 Дебіторська заборгованість тис. грн 91 115 100 225 90 000 85 000
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Додаток З
ФОРМИ ЗВІТУ (ПРОМІЖНОГО ТА ФІНАЛЬНОГО) ПРО ВИКОНАННЯ 

ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ 
КП «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» НА ТЕРМІН 2022-2024 РОКІВ

КП «Вінницяоблводоканал» щорічно звітуватиме щодо виконання 
Операційного плану.

Проміжні звіти - щорічно до 01 березня року, наступного за звітним, у 
формі подання офіційного звіту з виконання Операційного плану до обласної 
Ради та заслуховування звіту на засіданні постійної комісії обласної Ради з 
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури.

Проміжний звіт готується у вигляді пояснювальної записки про хід 
виконання заходів за попередній період / періоди за стратегічними напрямами в 
розрізі джерел фінансування. Структура пояснювальної записки має відповідати 
структурі Операційного плану.

Форма проміжного звіту виконання заходів Операційного плану 
представлена у додатку 3.1.

Фінальний звіт - у термін до 01 березня 2025 року у формі подання 
офіційного звіту з виконання Операційного плану до обласної Ради та 
заслуховування звіту на засіданні постійної комісії та підготовки рішення 
обласної Ради «Про схвалення звіту з виконання операційного плану діяльності 
комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» на період 2022-2024 
років».

Фінальний звіт готується у вигляді пояснювальної записки про хід 
виконання заходів за 2022-2024 роки за стратегічними напрямами в розрізі 
джерел фінансування. Структура пояснювальної записки має відповідати 
структурі Операційного плану.

Форма фінального звіту виконання заходів Операційного плану 
представлена у додатку 3.2.
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ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ З А ______ РІК

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний 
показник (одиниця 

виміру)

Загальна коштортсна 
вартість заходів, 

враховуючи 
перехідні об'єкти

Здійснення заходів та джерела використання коштів операційного плану діяльності, 
тис. грн

Планові иокаїники 2022 ( 2023, 2024) року

Власні
кошти

Інвестиційні
кошти

(кредитні
кошти
МФО)

бюджетні кошти

державний
бюджет

місцевий
бюджет

Фактичні иокаїники 2022 ( 2023, 2024) року

Власні
кошти

Інвестицій!! 
і кошти 

(кредитні 
кошти 
МФО)

бюджетні кошти

державний
бюджет

місцевий
бюджет

Економія 
паливно- 

енергетичних 
ресурсів 

(кВт’ год в рік)

Зменшення 
витрат паливно- 

енергетичних 
ресурсів на рік 

(тис. грн)

Примітка

10 12 14

■
Усього за ЗАХОДАМИ ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУЗА 2022 (2023,2024) РІК

в тому числі за стратегічними напрямками Ц і
______ _ _

Ш
_____ ______ _

Стратегічний напрямок -  «Підвищення комерційної ефекгнвності»

Стратегічний напрямок -  «Покращення організаційної ефективності»

Стратегічний напрямок-«Екологічний аспект»

Стратегічний напрямок -  «Покращення технічної ефективності»

. „ Л И Н І :

_  , і ш ' ян) і 111 ̂ ІіїїЦІІіІЇІіІиІІІНнННІНїІ« иі ЛіІмПпІиПіііНіїПн и* і

Заходи з компенсації різниці в тарифах, з них

У сього зя заходом з компенсації різниці в тариф ах

1.2. Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:

Усього за заходами зі зниження питомих витрат електроенергії 
(енергозбереження)

1.3 Заходи з отримання своєчасних та точних даних про водоспоживання, з них:

Усього за заходами з отримання своєчасних та точних даних про 
водоспоживання

X” з/п

4 7 І І2 З

1.4. Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:



Усього за заходами щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
10 12 14

Заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за заходом щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів

Усього за Стратегічним напрямком -  «Підвищення комерційної 
ефективності» у водопостачанні

Заходи щодо покращення системи комунікації зі споживачами послуг, з них:

Усього за заходами щодо покращення системи комунікації зі споживачами
послуг

Усього за Стратегічним напрямком- «Покращення організаційної 
ефективності» у водопостачанні і!!«

мишямпвішнвшпвнмММИМНВвШНШНиНИНМИНвИЯНЯНННИНЯВЙВв’їі?1*1ИИНДИИИИИЮМИИИИИИІШІДІііімнмИИИпі!
____

тсгічннй напрямок -<
_______ ----- ------ ______

постачанні
_ .............. ------ ------------—

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





Ф ІН А Л ЬН И Й  ЗВІТ ВИ КО НАН НЯ ЗАХОДІВ О П ЕРА Ц ІЙ Н О Г О  П ЛАН У  У РО ЗРІЗІ 2022-2024 РО КІВ  РЕ А Л ІЗА Ц ІЇ ТА СТ РА ТЕ ГІЧН И Х  Н А П РЯ М КІВ Д ІЯ Л Ь Н О С Т І П ІД П РИЄМ СТВА

Найменування заходів (пооб’сктно)

Кількісний 
показник 

(одиниця виміру)

Загальна коштортснл 
вартість заходів, 

враховуючи 
перехідні об'осги

Здійснення заходів та джерела використання коштів операційного плану діяльності, 
тік . грн

Запланован і показники операційного плану на 2022-2024 роки

ВС ЬО ГО
Власні
кош ти

Інвестиційні
кош ти

(кредитні
кош ти
М Ф О)

бюджетні кош ти

держ авний
бюджет

місцевий
бюджет

Ф актичні показники операційного плану на 2022-2024 роки

Власні кош ти

Інвестиційні 
кош ти 

(кредитні 
кош ти М ФО)

бюджетні кош ти

держ авний
бюджет

місцевий
бюджет

Економія 
паливно- 

енергетичних 
ресурсів 

(кВ т'год в рік)

Зменшення 
витрат паливно- 
енергетичних 

ресурсів на рік 
(тис грн)

Примітка

_______
Усього за ОП ЕРА Ц ІЙ Н И М  ПЛАНОМ  НА 2022-2024 РОКИ, в  тому числі 

за стратегічним и напрям кам и І
— ---------

______ 1 1
С тратегічний напрям ок -  «Підвищ ення комерційної ефективносгі»

Стратегічний напрям ок -  «П окращ ення організаційної ефективності»

С тратегічний напрям ок -  «Екологічний аспект»

Стратегічний напрям ок -  «П окращ ення технічної ефективності»

Ц ЕН ТРА ЛІЗО ВА Н Е ВО ДОП ОСТАЧАН НЯ

Заходи з компенсації різниці в тарифах, з них

Усього іа  заходом з компенсації різниці в тарифах

Заходи зі іиижснни іінгомнх тпрзг слсктроснсрі и (енергозбереження), з них

Усього за заходами зі зниження питомих витрат електроенергії 
(енергозбереження)

Заходи з отримання своєчасних та точних даних про водоспоживання, з них:

Усього за заходами з отримання своєчасних та точних даних про 
водоспоживання

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

Усього за заходами щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів

Заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів, з них:



з них

У сього за Стратегічним  напрям ком  -  «Екологічний аеп ск і»  у 
водовідведенні

ічннй напрям ок -  «П окращ ення т о н іч н о ї ефективності» у водовідведенні _______

— — -------- -------------

Заходи щодо управління активами,-) них

Усього іа  заходами щодо покраш ення системи ком унікації зі спож ивачами 
послуг

У сього за  Стратегічним  н ап р ям ко м - «П окраш ення організаційної 
ефективності» у водопостачанні

1.8.

стратегічни м  напрям ок -  « п окращ ен ня  технічної ефективності» у вилоїшстнчмнні

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1 '

Усього за заходами щодо підвищ ення якості послуг з централізованого 
водопостачання

Усього за  Стратегічним  напрям ком  -  «П окращ ення технічної 
ефективності» у водопостачанні

— --------------- ...................

...т п ш

• т  т
ІЗО В А ІІК  В
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2 И И 1 = -------

і

—
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—

2.1 Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:

У сього за заходами зі зниження питомих витрат електроенергГї 
(енергозбереження)

Усього за заходом щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів

Усього та заходами щодо управління активами

Заходи щодо покращення системи комунікації зі споживачами послуг, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

У сього за заходами щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів

У сього за  С тратегічним  иапрям оком  -  «Підвищ ення комерційної 
ефективності» у водовідведенні

Усього за заходами шодо п ідвищ ення екологічної безпеки та  охорони 
н авколиш нього середовища


