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УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
25 червня

2021 р.
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10 сесія 8 скликання

Про затвердження Стратегії розвитку комунального підприємства
«Вінницяоблводоканал» на 2021-2030 роки
Відповідно до частини 1 статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання управління розвитку
територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації,
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької
області та висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, з питань
економіки, фінансів та бюджету обласна Рада ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити
Стратегію
розвитку
комунального
«Вінницяоблводоканал» на 2021-2030 роки згідно з додатком.

підприємства

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань будівництву комунального майна, транспорту та
розвитку інфраструктури (Ковальов

Ц

Голова обласної Ради

в .с о к о л о в и и

Додаток
до рішення 10 сесії обласної
Ради 8 скликання
від 25 червня 2021 року № 161

СТРАТЕГІЯ

РОЗВИТКУ

КП “ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ”
2021 - 2030

Вінниця

ЗМІСТ

1. ВСТУП
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
3. ПІДВИЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
4. ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АКТИВІВ
6. АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ
7. СИСТЕМА КОМУНІКАЦІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ПОСЛУГ
8. ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
9. ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
10. ІНВЕСТИЦІЙНА
ДІЯЛЬНОСТІ
11. ВИСНОВОК

ПРОГРАМА

ПІДВИЩЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ

1. ВСТУП
Стратегія розвитку підприємства - це сукупність засобів і дій, спрямованих на
досягнення поставлених цілей і втілення завдань підприємства. Це план,
розрахований на тривалий період часу, без деталізації етапів, прийомів і тактичних
дій (деталізація відображатиметься в програмах, планах заходів із строками,
фінансами та можливими джерелами фінансування, тощо). Формування стратегії
розвитку підприємства відіграє важливу роль в адаптації бізнесу до зовнішньої і
внутрішньої середовищ, які постійно змінюються в ринкових умовах.
На стратегію розвитку водоканалу впливають зовнішні і внутрішні
чинники, такі як:
- державна політика у сфері водопостачання та водовідведення;
- модель управління та регулювання;
- функціональність, стабільність, прозорість і послідовність роботи інституцій;
- зобов’язання держави в міжнародних договорах та проектах, тощо.
Стратегія має узгоджуватись з напрямками державної політики у сфері
національної безпеки, водопостачання та водовідведення, екологічного та
соціального захисту, економічного розвитку; державною стратегією розвитку галузі
водопостачання та водовідведення; стратегією розвитку регіону та міста, в якому
розміщено водоканал.
Показники що були враховані при розробці Стратегії розвитку
підприємства:
Технічні характеристики. Потужність та стан мереж.
Технічні характеристики. Виробничі та очисні споруди. Потужність та їх стан.
Технічні показники. Втрати води, система обліку води.
Технічні показники. Енергоефективність.
Фінансовий стан підприємства.
Правове регулювання галузі.
Доступність послуг. Тарифна політика.
Людські ресурси.
Якість води.
Задоволеність клієнтів.
Екологічні показники.
У сфері комунальних служб результативність діяльності є багатофакторним
поняттям за рахунок широкого спектру конкуруючих пріоритетів. Діяльність
забезпечення питною водою повинна бути соціально доступною послугою і
відповідати встановленим критеріям якості, а також водночас задовольняти
екологічні, регуляторні та економічні критерії функціонування підприємств у галузі
водопостачання та водовідведення.
Таким чином, під очікуваним результатом впровадження передбачених заходів
розуміють корисний кінцевий результат у вигляді:
- збільшення економічної ефективності діяльності підприємства, на базі
економічно обґрунтованої та соціально доступної величини тарифу;

- підвищення рівня якості комунальних послуг що надаються споживачам.
Пріоритети розвитку водоканалу (стратегічні напрямки), які містять в собі
план з впровадження стимулююче тарифоутворення:
1. Запровадження стандартів 180 з управління активами на підприємстві;
2. Проведення інвентаризації активів підприємства, оформлення права власності
чи права користування на всі активи, оформлення технічної документації на
всі об’єкти, здійснення оцінки активів в установленому порядку;
3. Підготовка персоналу для роботи над тарифоутворенням за стимулюючим
методом.
Пріоритети підвищення безпеки та управління ризиків водоканалу:
1. Забезпечити розробку та впровадження системи управління ризиками на
водоканалі, задля забезпечення безпечного водопостачання та водовідведення
та захисту критичної інфраструктури від можливого зовнішнього
несанкціонованого втручання (включно з попередженням терористичних
атак);
2. Переглянути плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
(ПЛАС) з урахуванням ризиків військового вторгнення та терористичних
загроз для водоканалу.
Стратегічне планування має забезпечити тривалу, стійку і ефективну
діяльність водоканалу у змінному економічному середовищі. Відмінною
особливістю стратегічного планування є те, що воно спрямоване на пошук нових
можливостей для підприємства. Ще однією відмінною рисою є те, що стратегічне
планування націлене не тільки на використання сприятливих зовнішніх
можливостей, але і на створення нових можливостей. В будь-якому випадку,
стратегічне планування спрямоване на мобілізацію потенціалу підприємства до
того рівня, коли з'являється можливість втілювати заплановані стратегічні зміни в
життя.
Експертами пропонується алгоритм стратегічного планування на підприємстві,
який включає в себе декілька етапів:
Місія визначається згідно стратегічного бачення і цінностей власника
підприємства. Місія визначає зміст і призначення підприємства, його роль і місце в
ринковій економіці, а також суспільно-соціальний статус. Місія - це “філософія”
бізнесу і внутрішній
кодекс морально-етичних цінностей працівників
підприємства. Дуже важливо, щоб вона була сформульована доволі чітко, була
зрозумілою і виключала можливість неоднозначного тлумачення. Головне питання,
на яке відповідає місія: для кого і для чого існує підприємство?
Стратегічні цілі є комплексом кількісних і якісних показників, яких прагне
досягти підприємство в ході реалізації стратегії; це - майбутнє, якого прагне
досягти підприємство. Головне питання, на яке відповідають стратегічні цілі: “Чого
хоче досягти підприємство?”. Стратегічні цілі багато в чому визначаються рівнем
його внутрішнього потенціалу і станом зовнішнього середовища. Досягнення

поставлених цілей можливе майже за будь-кого стану підприємства. На
початковому етапі розробки стратегії здійснюється постановка попередніх
стратегічних цілей, якякі можуть бути згодом посилені або переглянуті після
проведення стратегічного аналізу.
2, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
Комунальне
Підприємство
“Вінницяоблводоканал”
(КП
“Вінницяоблводоканал”) розміщено в місті Вінниця за адресою: 21022, Вінницька
область, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 173.
КП “Вінницяоблводоканал” засноване 1976 року як Вінницьке обласне
виробниче
об’єднання
водопровідно-каналізаційного
господарства
“ВІнницяводоканал” на власності територіальних громад Вінницької області
(Підприємство є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, управління якою здійснює Вінницька обласна Рада). У 2009
році перейменовано у комунальне підприємство “ВІнницяводоканал“. На сьогодні
Підприємство - це один з найбільших та найрозвиненіших в регіоні виробничогосподарських комплексів з водопостачання та водовідведення (з подальшим
очищення каналізаційних стоків), який являє собою цілісну технологічну систему
споруд із виробництва, транспортування, розподілу, реалізації води та очистки
стоків.
Головні
технічні
показники
системи
водопостачання
КП
“Вінницяоблводоканал” наведено нижче:
Табл. 1. Головні показники системи водопостачання за 2019 рік
Одиниця Показник
Показник
виміру
и
Кількість населених пунктів, у яких ліцензіат надає
од.
6
послуги централізованого водопостачання
Загальна чисельність населення в зоні відповідальності
осіб
388578
ліцензіата
Чисельність населення, якому надаються послуги з
362972
осіб
централізованого водопостачання, усього
Чисельність населення яке отримує воду через системи
362751
осіб
централізованого водопостачання
Кількість особових рахунків споживачів послуг з
133639
од.
централізованого водопостачання, усього
Кількість підключень (вводів) споживачів послуг 3
26418
од.
централізованого водопостачання, усього
630,4
км
Загальна протяжність мереж водопостачання, усього
км
169,6
Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, усього
Середньооблікова кількість усіх працівників
352
осіб
водопостачання в еквіваленті повної зайнятості, усього
Обсяг забору води з природних поверхневих або підземних
33 51 1
тис.м^
джерел (власний І підйом)
0
тис.м^
Обсяг придбаної води
29 754
ТИС-М"^
Обсяг води, поданої у розподільчу мережу, усього

Показник
Загальний обсяг водопостачання
Витрати електричної енергії на водопостачання, усього

Одиниця Показник
виміру
и
тис.м
19483
тис.кВт*го
23 995
д

Охоплення населення послугами з мереж централізованого
%
водопостачання
Частка особових рахунків споживачів житлових будинків
%
Індивідуальної забудови з приладами обліку води
Частка особових рахунків споживачів багатоквартирних
%
будинків 3 приладами обліку води
Частка інших споживачів з приладами обліку води
%
Частка ветхих та аварійних мереж
%
Кількість персоналу на 1 км мережі
осіб/км
Обсяг втрат води на 1 км мережі
тис. м^км
Кількість приладів технологічного обліку води, які
од.
необхідно встановити
Кількість систем знезараження, усього
од.
Кількість систем знезараження з використанням: рідкого
од.
хлору
Кількість систем знезараження з використанням:
од.
гІпохлориду
Кількість систем знезараження з використанням:
од.
ультрафіолету
аварії/км
Аварійність на 1 км мережі
Питомі витрати електричної енергії на 1 м‘ води (водозабір
кВт*год/м^
та куплена вода)
Табл. 2. Головні показники системи водовідведення за 2019 рік
Одиниця
Показник
виміру
Кількість населених пунктів, у яких надаються послуги з
од.
централізованого водовідведення
Загальна чисельність населення в зоні відповідальності
осіб
ліцензіата
осіб
Чисельність населення, якому надаються послуги, усього
Чисельність населення безпосередньо підключеного до
осіб
мереж водовідведення
Кількість особових рахунків споживачів послуг з
од.
централізованого водовідведення, усього
Кількість підключень (випусків) споживачів
од.
водовідведення, усього
км
Загальна протяжність мереж водовідведення
км
Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж
осіб
Середньооблікова кількість усіх працівників

93%
94%
90%
100,0%
27,0%
0,560
14,830
16
4
4
0
0
2,50
0,716
Показни
ки
3
373328
357575
308757
122858
120212
548,2
90,6
325

Показник
водовідведення в еквіваленті повної зайнятості, усього
Обсяг відведених стічних вод, усього
Пропущено стічних вод через очисні споруди, усього
Обсяг послуг 3 централізованого водовідведення, усього
Витрати електричної енергії на водовідведення, усього
Охоплення населення послугами з централізованого
водовідведення 3 безпосереднім підключенням до мереж
Частка ветхих та аварійних мереж в їх загальній
протяжності
Кількість персоналу на 1 км мережі
Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км
Аварійність мережі з розрахунку на 1 км
Використання потужностей водовідведення
Використання очисних споруд
Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно
встановити
Витрати електроенергії на 1 м^вІдведених стічних вод
Амортизація
Використано коштів амортизації на оновлення основних
фондів

Одиниця
виміру

Показни
ки

тис.м
тис.м^
тис.м^
тис.кВт*го
д

24202
24202
17427

%

86%

%

17%

осіб/км
од./км
аварії/км
%
%

0,59
25,71
0,07
44,0%
44,0%

од.

0

кВт*год/м^
тис. грн

0,764
8708

тис. грн

1384

18497

Джерела надходження води у систему водопостачання у 2019 році
У 2019 році загальний обсяг І підйому води склав
33511 тис. м^. З цього
обсягу води 60% було реалізовано споживачам, та ще 13% було витрачено на власні
потреби. Досвід Німеччини та Австрії показує що обсяг споживання води на власні
потреби не має перевищувати 3%. Загальний обсяг втрат води склав 27% від обсягу
надходження води. Порівняння з загальною сумою нормативних витрат і втрат води
показує що фактичне значення витрат і втрат води не перевищує нормативне
значення.
Найбільшим споживачем послуг на водопостачання є населення (Рис. 1).
Більшість втрат води було зафіксовано після II підйому. Більш детальну
інформацію про споживання води населенням показано на Рис. 2.

Втрати
Витоати на власні потреби
Реалізація насе ленню
Реалізація ;н ти м
споживачам

Рис. 1. Напрямки використання води як частка від загального обсягу підйому
та купівлі води у 2019 році

Більшість води реалізованої населенню (36%) було продано мешканцям
багатоповерхових будинків без загальнобудинкових приладів обліку.
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Рис. 2. Структура реалізації послуг централізованого водопостачання
населенню у 2019 році
Рівень
загальнобудинкового
обліку
споживання
води
на
вводах
багатоквартирних будинків складає 50% (Рис. 3), а рівень індивідуального обліку
рахунків мешканців багатоквартирних будинків КП “Вінницяоблводоканал” досягає
майже 90%. Тим не менш важливим є збільшення рівня обліку споживання води.
Рівень обліку споживання води у житлових будинках індивідуальної забудови
індивідуальними приладами обліку КП “Вінницяоблводоканал” перевишує 90%.
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Рис. 3. Стан системи обліку споживання води населенням у 2019 році

Табл. 3. Напрямки використання та втрат води у системі водопостачання
впродовж 2019р, тис. м^
Значен
Напрямок
Категорія
ня
До II підйому
134,9
Втрати
Після II підйому
9349,1
До II підйому
3622,3
Витрати
Після II підйому
922,3
приватний сектор з приладами обліку
1628,1
Приватний сектор без приладів обліку
186,2
Реалізація Багатоповерхові будинки з приладами обліку
5369,8
населенню Багатоповерхові будинки без приладів обліку
3988,4
Приготування гарячої води з приладами обліку
2695,7
0,0
11Приготування гарячої води без приладів обліку
Інші споживачі (за тарифом для населення)
0,0
Реалізація
Бюджетні установи
966,3
Іншим
Підприємствам ВКГ
0,0
Споживача
Іншим споживачам
4648,8
М
Реалізація до II підйому
0,0

Слід відзначити що у водному балансі різниця між підйомом води, обсягом
реалізації послуг з водопостачання та обсягом реалізації послуг з водовідведення, а
також з обсягом пропуску стічних вод через очисні споруди є відносно невеликою.
Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди перевищує обсяг реалізації
послуг з централізованого водовідведення на 36% (Рис. 4).
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Рис. 4. Ключові показники водного балансу у 2019 роні
Споживання води населенням безпосередньо підключеним до мереж КП
“Вінницяоблводоканал” є близьким до середнього значення підприємств учасників
проекту (119 літрів/(день-людину)) (Рис. 5).
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Рис. 5. Споживання води населенням у 2019 р., літрів/(день-людину)
МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВА
З 2016 року Уряд України прийняв рішення про перехід на нову методику
довгострокового тарифоутворення - стимулююче тарифоутворення (ПАВ регулювання) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.
Регуляторна база активів - це власні потужності водоканалів, які водоканал
використовує для надання послуг. Це будівлі, споруди, механізми, мережі, які
утворюють інфраструктуру водопостачання та водовідведення.
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За стимулюючим методом т а р и ф о ^ Щ р ія (КАВ)
прибутку
^встановлюється не від собівартості послуг, а від вартості активів п ідпри єм ств
|Суть цього підходу полягає в тому, що він стимулює водоканали скорочувати
Івитрати та модернізувати мережі, обладнаніія тріда- В результаті аварійність
У
^ втрати води
до споживачів а ^Ш^
разів. ,|Гаким чином, в декілька разів зниж ^Ш ііі1опер^^||& итрати в о д р ^ Ю Я і
що сйрияєвнйженнюШЙйфів тазменшенню навантаженшЩЙпожйвачІвМ
При КЛВ-методі основою для розрахунку тарифу доцільно використовувати
інвестований капітал, що складається з первісної бази капіталу і нового
інвестованого капіталу. При цьому, первісна база капіталу - це вартість основних
фондів підприємства до впровадження стимулюючого регулювання. Новий
інвестований капітал - в дійсності є інвестиційною програмою, затвердженою
регулятором для інвестора.
Встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення на засадах стимулюючого регулювання
передбачає визначення прибутку із розрахунку норми доходу на базу активів,
введених до переходу до стимулюючого регулювання та норми доходу на базу
активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання.
При такому методі регулювання тарифів валовий прибуток від надання
послуг включає в себе три складові:
Поточні витрати

П р и б у т о к на
ін в е с т о в а н и й
к а п італ

Повернення
ін в е с т о в а н о г о
ка п іта л у

В результаті надходження від надання послуг повинні бути достатнім для
того, щоб власники і інвестори могли повернути весь інвестований капітал в
довгостроковому періоді.
Регуляторний період, на який підприємство-ліцензіат подає довгострокову
інвестиційну програму, становить не менше З років для першого регуляторного
періоду і не менше 5 років, якщо це другий і більше регуляторний період у кожного
окремо взятого підприємства (а в разі залучення кредитних коштів - на період дії
кредитного договору (угоди).
Отриманий прибуток спрямуватиметься господарюючими суб’єктами на
фінансування заходів розробленої довгострокової інвестиційної програми,
погашення заборгованостей і оплату податку на прибуток. За існуючим на сьогодні
методом тарифоутворення “витрати плюс”, згідно якого прибуток водоканалу є
певним фіксованим відсотком від його операційних витрат, не стимулює водоканал
до зниження неефективних витрат (а навпаки стимулює водоканали збільшувати
витрати), адже обсяг прибутку за методикою “витрати плюс” фактично не залежить
від ефективності роботи водоканалу. Крім того, тарифи щорічно переглядаються,
що ставить під питання можливість довгострокового інвестиційного планування.
Таким чином, Регулятор вважає, що водоканали потенційно готові до
переходу на нову методику довгострокового тарифоутворення, основною метою

якої є залучення інвестицій у розширення і модернізацію комунальної
інфраструктури і такий перехід поступово здійснюється в Україні з 2016 року (за
рішенням Регулятора).
Наразі триває початкова стадія прийняття нормативно-правових актів.
Зокрема, прийнято постанови НКРЕКП “Про затвердження Порядку формування
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах
стимулюючого регулювання” № 1132 та “Про затвердження Процедури
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на
принципах стимулюючого регулювання” № 1133 від 14.09.2017 р., водоканалам, на
основі оцінки активів дозволяється включити в тарис) норму прибутковості регуляторну норму доходу, яка встановлюється як на старі активи, так і на нові та
розраховуватиметься на кожен рік регуляторного періоду. Однак, цих нормативноправових актів недостатньо для впровадження стимулюючого тарифоутворення,
оскільки, не затверджено параметри регулювання, не встановлено регуляторну
норму доходу (за якою щорічно в тариф буде закладатись відсоток вартості активів)
та інші норми, а для досягнення прояву очікуваних позитивних ефектів
упровадження механізмів і методів стимулюючого тарифоутворення, включаючи,
зокрема, підвищення якості надання послуг за відносно стабільного рівня тарифів
та прозорої й зрозумілої процедури їх формування та зміни, потрібен час для
стабільного налагодження техніко-організаційних, вдосконалення економікоправових аспектів відповідних процесів.
ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ ЩО НАДХОДИТЬ У ДОВКІЛЛЯ
ПІСЛЯ ОЧИСНИХ СПОРУД
Через незадовільний сучасний стан очисних споруд та брак коштів на їх
оновлення, стічні води є одним з найбільших забруднювачів гідросфери, а осади одним із суттєвих факторів забруднення літосфери, що, у свою чергу, створює
низку екологічних ризиків для довкілля.
в умовах постійного погіршення стану довкілля, підвищення якості
очищення стічних вод перед скиданням та поліпшення характеристик осадів, є
сьогодні невідкладним завданням. Крім того, актуальним завданням є також
скорочення площ, що займають очисні споруди, та підвищення їх екологічної
безпеки з метою зменшення розмірів санітарно-захисних зон навколо них.
Рівень очищення зворотної води на сьогодні низький. Існуючі очисні споруди
навіть при біологічному очищенні вилучають лише 10-40 % неорганічних речовин
(40 % - азоту, ЗО % - фосфору, 20 % - калію) і практично не вилучають солі важких
металів, і тому кожна галузь повинна запроваджувати лише інноваційні технології,
що передбачають заходи запобігання забруднення водних джерел. Слід зазначити,
що неефективне управління процесами очищення потоків зворотних вод на очисних
спорудах також пов’язано з відсутністю надійних і точних засобів вимірювання
обсягів потоків, та ефективних систем автоматичного керування.
Аналіз результатів спостережень за якістю поверхневих вод свідчить, що не
зважаючи на зменшення річних обсягів скидання забруднених зворотних вод,

екологічний стан поверхневих водних об’єктів України залишається незадовільним
- спостерігається високий рівень забруднення (значне перевишення ГДК речовин) за
такими показниками, як азот амонійний, азот нітритний. Біохімічне споживання
кисню (БСК), Хімічне споживання кисню (ХСК), нафтопродукти та важкі метали
(залізо, цинк, хром та нікель).
Згідно чинного законодавства, регулювання скиду зворотних вод у водні
об єкти здійснюється Водним кодексом України і є одним з видів спеціального
водокористування, який здійснюється на основі дозволу, що видаються у
встановленому порядку спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів. Скид у водні об’єкти зворотних вод без
дозволу на спеціальне водокористування забороняється.
Складовою частиною Дозволу на спеціальне водокористування є норми
гранично допустимого скиду (ГДС) речовин, що надходять у водний об'єкт зі
зворотними водами, що розробляються з метою забезпечення екологічної безпеки
життєдіяльності людини і водних екосистем.
Таким чином, нормування скиду забруднюючих речовин зі зворотними
водами проводиться шляхом встановленням гранично допустимих скидів (ГДС)
речовин. Перелік показників складу і властивостей зворотних вод для встановлення
величин ГДС речовин включає речовини, ідентифікація яких у зворотних водах є
обов'язковою, та присутність яких в зворотних водах обумовлена діяльністю
водокористувача і його технологічним регламентом.
Нормативи ГДС речовин у зворотних водах розробляються відповідно до ст.
33 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та згідно
Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами, що затверджена наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15
грудня 1994 р. № 116, як єдиної методики розрахунку ГДС речовин, що гарантує
дотримання норм якості води у водному об’єкті з урахуванням взаємопов'язаного
розвитку водоохоронного комплексу.
Головною проблемою щодо контролю якості зворотних вод (встановленні
ГДС) є відсутність законодавчого акту (санітарних норм та правил), який би
встановлював норми якості води, гранично-допустимі концентрації (ГДК), ліміти
ознак шкідливості (ЛОШ) і класи небезпечності речовин для встановлених
категорій водокористування.
СанПіН 4630-88, який мав за ціль попередження та усунення забруднення
водних об'єктів шляхом встановлення гігієнічних вимог та норм якості
(встановлення ГДК, ЛОШ) зворотних вод водних об’єктів, було скасовано (з 1 січня
2017 року відповідно до розпорядження КМУ від 20 січня 2016 р. № 94-р). На
даний час відсутній законодавчий акт для встановлення гігієнічних вимог і
нормативів якості води поверхневих водойм, що може призвести до катастрофічних
екологічних наслідків.
Впровадження екологічної політики може бути успішним лише тоді, коли
воно спирається на надійну нормативно-правову систему, яка включає екологічне
законодавство та більш широку систему підзаконних актів, які встановлюють
розподіл політичних та адміністративних функцій між органами виконавчої влади, а
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також інструменти регулювання і примусового впровадження нових технологій
очищення зворотних вод і насамперед технологій, які запобігають забрудненню
водних ресурсів.
Тому для вирішення проблеми якості поверхневих вод та річних обсягів
скидання зворотних вод необхідно вдосконалювати Правила охорони поверхневих
вод від забруднення зворотними водами”, затвердженими Постановою Кабінету
Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465, так як вони не забезпечують виконання
нормативних вимог до якості поверхневих вод, не відповідають вимогам, які діють
в країнах ЄС (Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС, Директива 2008/105/ЄС,
Директива 2013/39ЄС) щодо якості води водних об’єктів.
Вдосконалення пропонується здійснити внесенням до правил впливу
дифузних джерел забруднення та засмічення; встановленням нормативів ГДС
речовин для близько розташованих випусків зворотних вод з урахуванням
басейнового принципу (що забезпечить рівні права для водокористувачів, які
здійснюють скидання зворотних вод на різних ділянках водотоків);
розробленням нормативів ГДС забруднюючих речовин за басейновим
принципом для усіх випусків зворотних вод, розташованих у межах річкового
басейну; встановленням поетапного досягнення екологічного нормативу
якості води водних об’єктів: на першому етапі - досягнення ГДК для існуючого
виду водокористування та збереження існуючої екологічної категорії якості
води, а на подальших етапах - досягнення екологічного нормативу якості води
за рахунок проведення комплексу водоохоронних заходів.
3. ПІДВИЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
СТРАТЕГІЯ СКОРОЧЕННЯ НЕРЕАЛІЗОВАНОЇ ВОДИ
Стратегія скорочення частки нереалізованої води (ЧНВ) повинна включати в
себе наступні елементи:
Оцінка реалістичних цілей стратегії скорочення нереалізованої води у
довгостроковій перспективі, на основі чого можна розробити необхідну низку
заходів з відповідними інвестиціями для досягнення встановленої цілі.
Оцінка необхідної кількості інвестицій для заміни мережі водопостачання
щороку з метою скорочення ЧНВ, враховуючи аналіз чутливості та довжини
мережі.
Консультант рекомендує наступні підготовчі елементи:
Визначення поточної ЧНВ (базовий рівень) з розподілом на фізичні та
комерційні втрати;
Стратегія скорочення нереалізованої води:
о Розробка плану заходів на кожен рік;
о Встановлення часового графіка скорочення ЧНВ;
о Зменшення комерційних втрат та збільшення надходжень підприємства.
Швидке зменшення комерційної складової ЧНВ може бути досягнене за
рахунок покращення бази даних споживачів, покращенням системи обліку
споживання води (встановлення лічильників та їх повірка).
Заходи щодо скорочення ЧНВ мають розглядатися не як загальна програма
для всієї компанії, а як низка спеціалізованих заходів спрямованих на вирішення

конкретної проблеми. Нижче наведено основні проблеми, якими часто нехтують
при розробці плану скорочення ЧНВ:
о Динамічний характер ЧНВ та взаємодія її компонентів;
о Здатність оператора вчасно реагувати на зміни в роботі мережі;
о Зміни, що мають відбутися в організації компанії для фіксації
отриманих результатів.
Ефективність мережі в будь-який момент - це сукупний результат її
природного зношування та заходів, які були вжиті для боротьби з цим. Якщо не
вживати відповідних заходів, кількість втрат води через витоки буде зростати, так
само як і через некоректну роботу пристроїв обліку та використання застарілої
інформації в базі даних споживачів.
Для протидії природньому зношуванню мережі необхідно розуміння
основних чинників що впливають на цей процес та ефективна протидія цим
чинникам. Динаміка та взаємозв'язок між фізичними та комерційними втратами є
складною. Межа між фізичними та комерційними втратами може змінюватися, а
фізичні втрати можуть перетворюватися на комерційні втрати.
Тобто міграція втрат води між фізичними та комерційними може відбуватися
як побічний результат впровадження програми скорочення ЧНВ.
Однією з першопричин високої частки фізичних втрат води є невдале
управління активами водопровідної мережі. Стратегія скорочення частки
нереалізованої води має враховувати ключові елементи операційної та фінансової
ефективності та сталого розвитку (безперервність послуг, якість води, управління
попитом, та фінансові потоки). Для досягнення сталого розвитку короткострокові
заходи мають бути інтегровані з урахуванням загального бачення та плану заходів
реалізації довготермінової стратегії управління ризиками активів. Головна увага має
бути приділена трансформації заходів скорочення ЧНВ в повсякденні заходи роботи
компанії та врахування їх у стратегії управління активами.
Скорочення частки нереалізованої води методами Міжнародної асоціації водних
ресурсів
Ми рекомендуємо використання водного балансу відповідно до визначення
Міжнародної асоціації водних ресурсів (International Water Association - IWA) та
пов'язані з ним системи порівняння у поєднанні з програмою скорочення ЧНВ та
контролю як частини регуляторної та контрольної бази.
Слід зазначити головні поняття та принципи скорочення ЧНВ:
Проведення водного аудиту є фундаментальним кроком у реалізації
стратегічного плану скорочення ЧНВ, який призведе до визначення рівня як
фізичних, так і комерційних втрат води за рахунок виконання водного балансу,
заснованому на принципі "зверху вниз".
Водний аудит - це інструмент для кількісної оцінки споживання води та втрат,
які виникають у системі розподілу та в управлінських процесах компанії. Процес
аудиту дає корисну інформацію про природу та масштаби втрат води, що
відбуваються в компанії, а також допомагає персоналу компанії зосередитись на
діях, необхідних для контролю втрат води. Крім того, процес порівняння, який
заснований на використанні міжнародно прийнятих індикаторів ефективності

скорочення ЧНВ, надасть можливість оцінки роботи підприємства у порівнянні з
іншими компаніями.
Метод водного балансу, що заснований на принципі "зверху вниз", корисний
для загального аналізу ЧНВ, але не підходить для детального аналізу окремих
складових фізичних втрат. Результати водного балансу "зверху вниз" можна
покращити та вдосконалити за допомогою аналізу компонентів, оцінки "знизу
вгору", або за допомогою застосування обох підходів.
Термін “Нереалізована вода” означає, що вода постачається компанією, але не
приносить прибутку. НВ дорівнює загальній кількості води, що подається в
розподільну мережу ("Обсяг поданої води у мережу") за вирахуванням загальної
кількості води, що була спожита зареєстрованими споживачами (з обліком чи без)
("Дозволене споживання"). Це твердження передбачає що:
о Обсяг поданої води у мережу має бути відкоригованим відповідно до
усіх відомих помилок обліку.
о Розрахунковий період обліку споживання води співпадає з періодом
обліку поданої у мережу води.
Аналіз фізичних втрат води "знизу вгору" складається з перевірки результатів
"зверху вниз" і з розрахунку фізичних втрат води за фактичними даними польових
вимірювань. Ці вимірювання мають включати мінімальне споживання води в
нічний час для кожної із зон обліку, а також результати активних обстежень
контролю витоків, проведених у зонах обліку (DMA- з англ. District Metered Areas).
В умовах міста мінімальне споживання води (з метою оцінки ЧНВ) відбувається
між 2 та 4 годинами ранку за умови безперервного водопостачання. Впродовж
цього часу легальне споживання води знаходиться на мінімальному рівні, а отже
витоки з мережі мають максимальну частку. Застосування оцінки фізичних втрат
"знизу вгору" не може бути здійснено у випадку відсутності безперервного
водопостачання оскільки втрати води сховані через легальне споживання.
Важливість зменшення ЧНВ в роботі компанії
Зростання ЧНВ має різний вплив на роботу компанії водопостачання та
водовідведення включно із зростанням вартості послуг, кількості аварій,
незадоволених споживачів, ризиків для здоров’я споживачів.
Економічний вплив: включає в себе витрати на забір, очищення та
транспортування води, яка втрачається на шляху до замовника, не приносячи
жодних доходів для водоканалу. Крім того, аварії та витоки в мережі потребують
значних ресурсів на ремонтні роботи, а також завдають значну шкоду прилеглим
об’єктам.
Технічний вплив: витоки води призводять до обмеження рівня послуг що
надає компанія, до рівня неможливості подальшого надання послуг.
Соціальний вплив та вплив на навколишнє середовище: втрати води
призводять до негативного впливу на споживачів. Негативний вплив виявляється не
лише у вигляді перерв у водопостачанні, недостатньому тиску в мережі, але і у
вигляді ризиків для оточуючого середовища та здоров’я користувачів. Ризик для
здоров’я може виникнути як результат інфільтрації води із системи водовідведення
в мережу водопостачання за умови низького тиску у мережі водопостачання або

перервах у її роботі.
Ключові показники ефективності
Запровадження компанією водопостачання та водовідведення чіткої системи
індикаторів є ключовим кроком для покращення ефективності роботи шляхом
підвищення ефективності роботи та рівня надання послуг. Оцінка ефективності
роботи водоканалу за допомогою відповідних показників є корисним інструментом
для моніторингу зміни ефективності роботи та порівняння ефективності з іншими
компаніями. Метою порівняння є пошук та виявлення найкращої практики
покращення ефективності роботи.
Збір даних про роботу компанії є першим кроком для впровадження системи
порівняння. Для зменшення ЧНВ можуть бути використані показники ефективності
наведені в таблиці нижче.
Табл. 4. Ключові показники ефективності, розроблені “Міжнародною
асоціацією водних ресурсів” (IWA)
КОМПОНЕ
НТ
Фізичні
втрати
Фізичні
втрати
Фізичні
втрати
Комерційні
втрати
ЧНВ
ЧНВ

тип
Водні
ресурси
Операцій
ні
ресурси
Операцій
ні
ресурси
Операцій
ні
ресурси
Фінансов
і ресурси
Фінансов
і ресурси

РІВЕНЬ
Базовий
Базовий

КЛЮЧОВИЙ ПОКАЗНИК
Фізичні втрати як частка від Обсягу
поданої води у мережу
Фізичні втрати у літрах на одне сервісне
підключення на день, коли система
функціонує.

Детальни
й

Індекс інфраструктурних витоків
(Infrastructure Leakage Index - ILI)

Детальни
И

Комерційні втрати у літрах на одне
сервісне підключення на день

Базовий

ЧНВ

Детальни

ЧЬІВ у річній операційній вартості роботи
компанії

KJ

ч./

И

Ці показники ефективності сприятимуть кращому розумінню причин втрат
води, визначення та встановлення цілей щодо покращення, вимірювання та
порівняння продуктивності, розробки стандартів, контроля за впровадженням та
порядком пріоритетності інвестицій.
Розробка стратегії скорочення ЧНВ
Важливим компонентом програми скорочення ЧНВ є оцінка обсягу
споживання води та ЧНВ а також ефективності роботи мережі. При розробці
стратегії скорочення ЧНВ не існує стандартного підходу і кожна має розроблятися
відповідно до особливостей компанії.
Головними компонентами стратегії мають бути:
^ Достатній рівень деталізації (всі важливі аспекти мають бути враховані);

Комплексний підхід до всіх аспектів( ЧНВ, Комерційна ефективність, фізичні
втрати та санкціоноване споживання за яке не виставляються рахунки);
Визначення базового рівня та цілей поліпшення роботи;
^ Проведення аудитів та процедур перевірки ефективності запроваджених
заходів за рахунок залучення власних та зовнішніх спеціалістів для закріплення
отриманих досягнень та ефективної роботи компанії.
Як показує практика, впровадження політики пасивного контролю є
недостатнім для зменшення ЧНВ. Система водопостачання має природню
тенденцію до зростання ЧНВ, викликану зношуванням мережі, приладів обліку
води, виникненням нових витоків, та проривів мережі. Отже, пасивний підхід
призведе до постійного зростання ЧНВ та фінансових витрат. Це поступово
призведе до перебоїв з водопостачанням і з рештою до неможливості надання
послуг водопостачання та водовідведення підприємством.
Для зміни цієї ситуації та припинення постійного зростання ЧНВ важливо
використати структурований підхід та запровадити необхідні зміни:
Конкретні та практичні дії матимуть ефект завдяки структурованим діям в
рамках стратегічного плану скорочення ЧНВ.
Стратегічне планування скорочення ЧНВ має включати низку заходів в
короткій, середній та довгій перспективі для зменшення ЧНВ.
о Короткостроковий: 2020- 2021 рр.
о Середньостроковий: 2022- 2024 рр.
о Довгостроковий: 2025-2030 рр.
Кожна з вищезазначених фаз потребує досягнення наступних цілей:
о Короткострокові. Розрахунок водного балансу відповідно до стандарту
І\¥А.
о Середньострокові. Зменшення комерційних втрат до цільового рівня,
о Довгострокові. Зменшення фізичних втрат до цільового рівня та
підтримання комерційних втрат на цільовому рівні.
Підхід та методологія скорочення ЧНВ
Зниження ЧНВ можливо досягти завдяки запровадженням низки заходів.
Можливі стратегії зниження ЧНВ наведені в Табл. 5 в залежності від характеру
втрат води (комерційні чи фізичні втрати).
Табл. 5. Категоризація та впровадження стратегії зменшення ЧНВ
РІВЕНЬ
ПІДРІВЕНЬ
СТРАТЕГІЯ
ОПИС
Виставлення рахунків
Виставлення
База даних
відбувається за
споживачів має
рахунків за 1
постійно
показами
показами повірених
пристроїв комерційного
переглядатись та
приладів
Санкціонован
оновлюватись
обліку
обліку
е споживання
Виставлення рахунків
3
виставленням
відбувається за
Усі підключення
Виставлення ^
нормативами
рахунків
мають бути обладнані
рахунків за
споживання для
приладами обліку
нормативами
легальних споживачів
без врахування
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РІВЕНЬ

Санкціонован
е споживання
без
виставлення
рахунків

Комерційні
втрати

ПІДРІВЕНЬ

Споживання
відповідно до
показників
приладів
обліку

ОПИС
показників приладів
обліку
Вода подається
безкоштовно, але
вимірюється через
зареєстровані пристрої
комерційного обліку

Споживання
без врахування
показників
приладів
обліку

Вода подається
безкоштовно, але не
вимірюється через
зареєстровані пристрої
комерційного обліку

Несанкціонований забір
Несанкціонова
води, незаконне
не споживання підключення, махінації з
лічильниками тощо

Неточності
вимірювання

Витоки та
переливи 3
резервуарів

Фізичні
втрати

Витоки на
магістральних
лініях
Витоки на
з’єднаннях до
пристрою
обліку

Некоректні покази
приладів обліку

Витік води 3 мереж,
який часто можливо
побачити на поверхні з
причин зношування
мережі та/або поганого
технічного
обслуговування

СТРАТЕГІЯ

Користувачам слід
виставляти рахунки,
окрім особливих
випадків
Всі підключення
мають бути
зареєстровані та
обладнані пристроями
обліку окрім
особливих випадків
Всі підключення
мають бути
зареєстровані

Регулярна повірка
приладів обліку,
фіксація їх показів та
заміна при
необхідності
Резервуари води
розміщені поза
зонами обліку, так
само як і витоки в
магістральних лініях.
Контроль обсягів
споживання та втрат
води
Важко відокремити
від витоків на
магістральних лініях.
Баланс води повинен
враховуватися для
кожної зони обліку.

Ключові фактори, що необхідно враховувати при розробці та впровадженні
програми скорочення ЧНВ можуть бути узагальнені таким чином:
Обрана стратегія повинна бути економічно ефективною та реалістичною.
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Вона повинна інтегрувати в собі всі аспекти аналізу та контролю, управління та
інвестицій, а лише витоки в системі розподілу води. С тратегія має бути узгоджена
із системою взаємодії підрозділів підприємства.
Обрана стратегія та процес управління активами, має інтегрувати існуючу
систему звітності та прийняття рішень, а також практику повсякденної роботи
пов’язаної з зменшенням витоків та управління мережею. Необхідно враховувати
вплив державного регулювання та робочої практики. Наприклад, економічний
ефект запровадження системи обліку споживання води значною мірою залежить від
державного регулювання (оплата вартості встановлення та повірки лічильника
споживачем чи постачальником послуг).
Обрана стратегія має включати кращу практику управління активами, що
має враховувати систему визначення першочерговості заходів та менеджменту.
Табл. 6. Короткострокова перспектива (2020-2021 роки)
КОМПОНЕ
НЕОБХІДНІ ДІЇ
НТ
Встановлення лічиль ників на всіх водозаборах, водоочисних
станціях, насосних с'ганціях, резервуарах, та інших ключових
Пристрої
місцях (при їх відсутізості). Це забезпечить точний та надійний
обліку
облік води, що була (вчищена та передана мережею, та надасть
достатню кількість інс )ормації для розрахунку водного балансу.
Переглянути та вдосконалити базу даних споживачів. Цей захід є
База даних
першочерговим і має включати оновлення бази даних
споживачів
користувачів з точною інформацією. Це покращить якість роботи
зі споживачами та систему виставлення рахунків.
Розробити річний водний баланс та його складові компоненти
Водний
відповідно до формату І\УА використовуючи наявну базу даних
баланс
та польові вимірювання. Річний водний баланс може бути
використаний для розробки програми скорочення ЧНВ.
Табл. 7. Середньострокова перспектива (2022-2024 роки)
КОМПОНЕНТ
НЕОБХІДНІ ДП
Несправність системи обліку і Систематичне проведення повірки та заміни
споживання води
і несправних лічильників у споживачів.
Замінити існуючі засоби обліку водопостачання
пристроями більшої точності. Збільшення
Заміна лічильників низької
точності лічильників призведе до зменшення
точності
комерційних втрат та збільшення фінансових
надходжень.
Покази
лічильників
води
передані
користувачами мають періодично перевірятися.
Показання слід реєструвати за допомогою
Помилки у виставленні
портативних
автоматичних
пристроїв
рахунків
інспекторами. Це мінімізує можливість помилок,
зумовлених людським фактором, таким чином
значною мірою усуваючи більшість помилок
занесення показів лічильників у базу даних.
20

КОМПОНЕНТ

НЕОБХІДНІ ДІЇ
Крім того, портативні пристрої забезпечать відео
та фото фіксацію для подальшого перегляду та
виправлення ситуації.
Замінити всі лічильники води споживачів із
значним обсягом споживання на розумні
лічильники. Кількість споживачі із значним
обсягом споживання , як правило, невелика, але
рівень їх споживання може становити значну
частину загального споживання води і, отже,
Споживачі із значним обсягом значну
частину
доходів
підприємства
споживання
водопостачання та водовідведення. Заходи з
цими лічильниками завжди
мають бути
пріоритетними. Заміна цих лічильників на ліпші
лічильники
відповідного
розміру
та
метрологічного класу забезпечує зменшення
комерційних втрат та збільшення фінансового
прибутку комунального підприємства.
Необхідно
виявити
та
легалізувати
несанкціоновані підключення. Це важливий крок
призведе до легалізації несанкціонованих
Несанкціоноване споживання під’єднань або їх відключення від мережі,
зменшенню
комерційних втрат, зростання
надходжень та можливого зменшення обсягу
_____________________
забору води.
Розробка схеми мережі з прив’язкою до
місцевості та нанесенням прилеглих інженерних
мереж призведе до регулярного оновлення та
покращення якості інформації про мережу
Розробка схеми мережі з
водопостачання та водовідведення. Це є
прив’язкою до місцевості та
важливим кроком для впровадження більшості
нанесенням прилеглих
заходів зі зменшення ЧНВ.
інженерних мереж.
Схема мережі з прив’язкою до місцевості є
передумовою для розробки Геоінформаційної
система
(GIS),
гідравлічної
моделі,
інформаційної системи споживачів, та зонування
мережі. _____ ______________________________
Табл. 8. Довгострокова перспектива (2024-2030 роки)
КОМПОНЕНТ
НЕОБХІДНІ ДП

Зонування мережі

Необхідно провести поділ мережі на зони
постачання та розподілу води. Частини
розподільчої мережі водопостачання як
правило пов’язані між собою без чіткого
розмежування між зонами постачання та

КОМПОНЕНТ

Районні зони обліку (РЗО) (District
Metered Areas - DMA)

Управління тиском в системі
водопостачання

НЕОБХІДНІ ДІЇ
розподілу. Зонування мереж на окремі
ділянки є важливим методом для аналізу та
управління системою водопостачання. Це
збільшує якість прогнозування попиту,
управління витоками, та мережею. В ідеалі,
система
вимірювання
повинна
бути
ієрархічною, тобто мати декілька рівнів,
починаючи з вимірювання виробництва за
допомогою зон вимірювання і закінчуючи
лічильниками
споживачів.
Зонування
мережі
є
важливим
фактором
для
фінансово ефективної системи зменшення
витоків в усіх частинах мережі. Світова
практика показує, що поділ мережі на зони
обліку
(відносно
малого
розміру,
гідравлічно
відокремлені
пристроями
обліку), які можна легко контролювати, має
багато переваг.
Розділити зони постачання/розподілу на
РЗО
.
Використання
дискретних
гідравлічних
зон,
які
називаються
Районними Зонами Обліку (РЗО), є
невід'ємною частиною будь-якої програми
скорочення ЧНВ. У випадку поділу
розподільчої мережі
на РЗО
обсяг
надходження води та тиск може бути
виміряний та контрольований. Обсяг втрат
води може бути оцінений для кожної РЗО і
відповідно до цього може бути спрямована
робота по зменшенню витоків води у ті
РЗО де витоки є найбільшими. Крім того,
такий підхід надає перевагу в тому, що
після
зниження
рівня
витоків
до
оптимального економічного рівня, можна
ретельно
контролювати
подальше
зростання витоку в РЗО за допомогою
постійного
моніторингу
мінімального
нічного потоку.__________________________
Для кожної РЗО може бути встановлена
система контролю тиску. Головними цілями
управління тиском в РЗО є наступні:
Зменшення надлишкового тиску у мережі
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КОМПОНЕНТ

Активний контроль витоку (Active
Leakage Control - ALC)

Швидкість та якість ремонту

НЕОБХІДНІ ДП
водопостачання;
Виявити та мінімізувати коливання тиску
водопровідної мережі;
Забезпечити роботу мережі коли тиск
завжди вищий чи рівний мінімальному
рівню.
Відповідними
перевагами
ефективної
стратегії управління тиском є;
• зменшення втрат води внаслідок
витоків та проривів;
• зменшення кількості витоків та
проривів;
• продовження терміну експлуатації
інфрастру ктури;
• зменшення
деяких
компонентів
споживання води.
Гарантування наявності тиску в мережі
принаймні на мінімальному рівні.

Створення груп активного
контролю
витоків (ALC).
Метою активного контролю витоків (ALC з
англ.- Permanent Active Leakage Control) є
пошук витоків, які не виходять на
поверхню, та інформація про які не
доводиться
до
відома
працівників
комунальних послуг через повідомлення
користувачів. Групи активного контролю
витоків використовують пристрої на основі
вимірювання звуку для виявлення витоків з
мережі. Робота групи активного контролю
витоків може бути скерована відповідно до
зростання нічного потоку в РЗО, зростання
витоків з резервуарів або за запланованим
графіком. Після ідентифікації витоку
групою ALC інформація має бути передана
до ремонтних груп._______________________
Підвищення ефективності ремонтних робіт.
Слід зазначити, що постійний активний
контроль витоків та моніторинг балансу
РЗО висуває більші вимоги до ремонту
мережі. Запорукою ефективного зменшення

КОМПОНЕНТ

Реконструкція/заміна
трубопроводів

Моніторинг та обслуговування

НЕОБХІДНІ ДІЇ
витоків є не тільки їх вчасна ідентифікація,
але й своєчасний високоякісний ремонт.
Якість матеріалів та високий рівень
виконання робіт мають також важливе
значення.
Неякісний
ремонт
часто
призводить до повторного витоку протягом
кількох годин або днів після поновлення
тиску в мережі.___________________
Цільова
реконструкція/заміна
трубопроводу.
Заміна трубопроводу - це не тільки
найбільш радикальний метод оновлення
мережі, але й найбільш витратний. Заміна
та
відновлення
трубопроводів
(як
магістральних, так і розподільчої мережі)
знизить частоту витоків, що виникають в
мережі. Для досягнення найбільшого
економічного ефекту першочергово мають
бути замінені ті ділянки мережі, де виникає
найбільша кількість проривів та витоків.
Для визначення ділянок реконструкції
необхідне використання наступних джерел:
База даних активів водної мережі, База
даних аварій та База даних обслуговування.
Створення
ефективної
системи
моніторингу мережі.
Система моніторингу має мати засоби
збору даних про стан мережі, їх
накопичення, та аналізу для вчасного та
ефективного
прийняття
рішень.
Впровадження
вчасних
заходів
для
покращення стану мережі базується на
аналізі накопиченої інформації, що має
призвести до зменшення ЧНВ та до
економічно обґрунтованого рівня. Вона
також має призвести до підвищення
ефективності
системи
попередження
витоків всередині РЗО з найбільшими
втратами води. Вона дозволить ефективно
використовувати систему пошуку витоків і
не проводити їх пошук в місцях, де
очікується відсутність витоків. Ці дії
призведуть
до
зростання
рівня
ефективності роботи та королю ЧНВ.______

Зонування мережі полягає у визначенні окремої мережі постачання питної
води в комунальному підприємстві та моніторингу всіх пунктів надходження та
споживання води. Такі показники, як обсяг проданої води, кількість споживачів та
споживання на одного споживача мають бути зареєстровані на початку
реконструкції та контролюватися впродовж всього періоду до встановлення
сегментаційних вентилів. Метою є зменшення ЧНВ та досягнення наступних цілей:
^ Покращення контролю над мережею;
^ Контроль обсягів розподілу води;
Оновлення записів про споживачів;
Реєстрація нічного мінімуму споживання;
Реєстрація максимального, мінімального та середнього потоку.
Створення РЗО є стратегічним напрямком збільшення ефективності роботи
мережі. Створення РЗО допоможе у виявленні найбільш проблемних зон, що
потребують першочергової уваги.
Для ефективної роботи РЗО мають бути обладнані:
Лічильниками води;
Ізолюючими вентилями (для встановлення мережі зони);
^ Системою вимірювання потоку води, що дозволяє відділену передачу даних
(в деяких випадках можлива реєстрація показів персоналом компанії).
Принцип РЗО полягає в обліку води що надходить до зони та води, що
виходить з зони обліку (реалізована вода). РЗО має містити від 3000 до 5000
користувачів. Обсяг води що передається між секторами також має бути враховано.
Передача даних в реальному часі із лічильників РЗО допомагає швидкому
виявленню проривів та їх ремонту. Дані обліку потоку води мають регулярно
передаватися через мобільну мережу в централізовану систему для подальшого
аналізу. Вчасний аналіз отриманих даних є ключовим фактором для зменшення
втрат води.
Консультант рекомендує встановлення лічильників з автоматичною
передачею даних для багатоквартирних будинків, комерційних організацій, та
ключових точках мережі. Автоматична передача даних забезпечить своєчасність та
зменшить видатки на персонал (зменшення кількості інспекторів).
Першим кроком встановлення РЗО є детальний аналіз мережі та оновлення
плану мережі, а також визначення на плані меж зон з визначенням обсягу всіх
будівельних робіт, встановлення пристроїв обліку та регулювання тиску.
Головними критеріями для визначення РЗО є наступні:
Розмір РЗО (наприклад, кількість підключень - як правило, від 3000 до 5000);
^ Кількість вентилів, які повинні бути закриті для ізоляції РЗО;
Кількість приладів обліку необхідних для врахування всіх потоків води, що
надходять та виходять із зони обліку;
Перепади рельєфу над рівнем моря, а отже і тиску в середині РЗО (чим
менший перепад рельєфу тим менший перепад тиску в мережі);
^ Видимі топографічні особливості, що можуть бути використані як кордони
для РЗО. Гакі як річки, дренажні канали, залізничні колії, автомобільні дороги
тощо.
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Для поділу єдиної мережі на зони РЗО кожна зона обліку має бути ізольована
і на всіх з'єднаннях обладнана приладами обліку. Цей процес вплине на тиск мережі
як в середині РЗО так і поза нею.
Приблизна оцінка вартості РЗО показана в Табл. 9. Зона обліку має мати
обмежену кількість вхідних з ’єднань для зменшення витрат на лічильники води.
Для цього частина вентилів на межі РЗО має бути постійно закрита з метою
коректного вимірювання потоків води.

Основні напрямки вдосконалення
Встановлення
меж
РЗО,
проектування, районування мережі
Створення РЗО (орієнтовна кількість
Р З О -35)
Впровадження системи управління
тиском у мережі водопостачання,
встановлення манометрів (орієнтовна
кількість - 40)

Орієнтовна
вартість,
доларів
США

Відносин
й вплив

приблизна
тривалість

60 ООО

високий

1 рік

0,7- 0,9 млн.

високий

4 роки
1

24 ООО

високий І

1 рік

Встановлення РЗО та подальше зниження ЧНВ покращить рівень тиску в
мережі. Оскільки втрати води мають зменшитися, обсяг води всередині РЗО також
має зменшитися. Це в свою чергу має зменшити гідравлічний опір і збільшить тиск
в мережі. Збільшення тиску зросте особливо в нічний період, коли споживання води
є мінімальним.
Оптимізація тиску в мережі має подвійні переваги: зменшення витоків та
стабілізація тиску в мережі, що призведе до збільшення корисного періоду
експлуатації мережі. Більшість розривів труб виникає не через високий тиск, а
через постійні коливання тиску, яке змушує трубу постійно розширюватися та
стискатися, що призводить до розривів. Встановлення пристроїв регулювання тиску
(гідравлічний редуктор) допоможе зменшити тиск впродовж дня та зменшити
перепади тиску.
Наприклад, встановлення РЗО є передумовою створення системи управління
тиском. Ці міркування створюють певну специфіку у послідовність впровадження
плану зменшення ЧНВ.
Аналіз та рекомендації щодо вдосконалення системи виставлення рахунків та
збору коштів за комунальні послуги
Виставлення рахунків за послуги водопостачання та водовідведення (ПВВ) в
КП “Вінницяоблводоканал” здійснюється на основі даних про фактичні обсяги
споживання отриманих від користувачів послуг. Зняття показників лічильників не
відбувається в автоматичному режимі. У разі відсутності приладів обліку,
виставлення рахунків здійснюється відповідно до норм українського законодавства
за нормативами розробленими індивідуально для підприємства. Впродовж оцінки
комерційної ефективності підприємства були визначені наступні проблеми:
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^ Низька частка рахунків з приладами обліку;
Ненадійна бІлінгова система, можливість помилок при обробці даних;
^ Недостатній збір коштів через старіння заборгованості;
^ Значна частка нереалізованої води (НВ) викликана комерційними втратами;
Старіння заборгованості.
Як наслідок, підприємство отримує недостовірні дані що викликає помилки
при виставленні рахунків. Відбувається недооцінка комерційних втрат та
концентрація уваги на зменшенні фізичних втрат. Зміни в системі виставлення
рахунків та збору коштів на 2017-2019 роки наведені у Табл. 10.
Табл. 10. Зміна розміру рахунків та стану збору коштів між 2017 та 2019 роками
Комерційні
Одиниця
2017
2018
2019
показники
виміру
Вартість наданих
млн. грн.
124.8
136.9
175.2
40.4%
послуг
Обсяг спожитих
послуг з
централізованого
млн. М '
9.461
9.516
19.453
0 .0 %
водопостачання
відповідно до
системи білінгу
2
Обсяг спожитих
послуг з
централізованого
млн. М'
17.137
17.352
17.004
- 0 . 8%
водовідведення
відповідно до
системи білінгу.
Середній обсяг
споживання послуг
водопостачання
впродовж місяця на мVмicць-30.2%
0.4
10.4
7.3
один особовий
рахунок
рахунок з
водопостачання
населення
Між 2017 та 2019 роками обсяг спожитих послуг з централізованого
водопостачання залишився на тому ж рівні, а обсяг спожитих послуг з
централізованого водовідведення зменшився на 0.8%. В перерахунку на один
особовий рахунок водопостачання населення споживання зменшилось на 30.2
м^місць між 2017 та 2019 роками. Зменшення обсягів споживання на послуги
водопостачання має негативний вплив на загальний фінансовий стан компанії.
Для збільшення надходження за надані послуги компанії необхідно зменшити
комерційні втрати на надані послуги що призведе до збільшення фінансових

надходжень. Компанії необхідно сконцентрувати увагу на зменшення комерційних
втрат при розробці програми зменшення нереалізованої води. Заходи щодо
зменшення комерційних втрат не потребують значних капітальних інвестицій та
можуть бути виконані наявним персоналом.
Головними чинниками що негативно впливають на систему виставлення
рахунків є:
• Низька частка рахунків з приладами обліку;
• Можливість помилок при обробці даних;
• Ручний режим зчитування даних та внесення показників в систему обліку,
відсутність прямого цифрового зв’язку між лічильником та базою даних;
• Відсутність сучасної інформаційної системи здатної автоматично обробляти
інформацію та оновлювати базу даних;
• Відсутність системи оцінки та розрахунку прихованих комерційних втрат
(відповідно до стандартного водного балансу МВА).
Для відокремлення комерційних та фізичних втрат води консультант
рекомендує застосування водного балансу відповідно до методики Міжнародної
Водної Асоціації (МВА) та встановити ефективну систему аналізу частки
нереалізованої води.
Система виставлення рахунків та збору коштів має бути інтегрована в базу
даних споживачів, яка є частиною Системи Управління Інформацією (СУІ).
Автоматичне оновлення бази даних користувачів є критично необхідною для успіху
компанії та комерційної ефективності.
Заходи які необхідно вжити на різних стадіях розвитку компанії є досить
стандартними. Наприклад: встановлення приладів обліку, оновлення бази даних
користувачів, та Системи
Управління Інформацією, оновлення системи обліку з
можливістю автоматичного зчитування показів лічильників портативними
пристроями. Наявність оновленої бази даних користувачів покращить систему
звітності та надасть нову інформацію для покращення управлінських рішень. Чіткі
цілі та завдання з розвитку компанії мають враховувати заходи щодо покращення
системи збору інформації про споживання води, виставлення рахунків, та
гарантування якості послуг.
Заходи щодо покращення комерційної ефективності:
•
Впровадити системи автоматичного зчитування показників лічильників
(АЗЛ). Встановлення АЗЛ для комерційних організацій, багатоквартирних
будинків, та в інших ключових точках.
•
Провести корегування нормативного споживання у випадку коли не
використовуються засоби обліку споживання води.
•
Впровадження політики 100% системи обліку або принципу “немає
користувачів без обліку”.
Крім того, система виставлення рахунку інтегрована з системою комунікаці
зі споживачами надає можливість індивідуального підбору спектру послуг компані
для споживача. Система комунікації зі споживачами має мати доступ до всієї
інформації про користувача, включно з інформацією наданою іншими
комунальними компаніями для покращення якості послуг.

База користувачів має мати регулярне оновлення та містити інформацію
стосовно типу споживача, статусу користувача (активний/ не активний), дані про
прилади обліку, дані про форму власності, та іншу інформацію необхідну для
виставлення рахунків та виявлення користувачів яким рахунки не виставляються.
Тривалість платіжного циклу повинна враховуватись у розрахунках частки
НВ для забезпечення усунення похибки викликаної не співпадінням періоду
вимірювання.
Основними заходами щодо покращення системи збору коштів за послуги
водопостачання та водовідведення є:
^ Покращення якості послуг водопостачання та водовідведення;
^ Розробка та проведення щорічного опитування споживачів щодо якості
послуг;
А Коригування послуг компанії на основі результатів опитування;
^ Класифікація споживачів (активний чи ні, порівняння споживання відносно
кількості зареєстрованих осіб).
Система обліку для житлових будинків індивідуальної забудови
Норми споживання води у разі відсутності лічильника для приватних
будинків повинні бути збільшені, аби стимулювати споживачів встановлювати
лічильники води (у випадку якщо встановлення лічильників і досі буде відбуватися
за рішенням споживача).
КП “Вінницяоблводоканал у разі відсутності в будинку індивідуальної
забудови засобу обліку холодної води проводить нарахування
за
послуги
водопостачання та водовідведення згідно з встановленими нормативами (нормами)
споживання та затвердженими розпорядженням Вінницької обласної державної
адміністрації від 26 липня 1996 р. № 369 з розрахунку на одну особу та на ведення
особистого підсобного господарства.
Є три основні варіанти вирішення цієї проблеми:
Варіант 1: Змінити метод розрахунку нормативного споживання для
приватних будинків та розраховувати показники для споживачів відповідно до
пропускної здатності вхідного трубопроводу будинку. Недоліки цього варіанту високі показники виставлення рахунків, і тому споживачі не зможуть оплатити
такий рахунок. Отже консультант не рекомендує його застосування ґрунтуючись на
міжнародному досвіді.
Варіант 2: Збільшити норму споживання води для споживачів, у яких немає
лічильників води, в З рази більше існуючого значення. Недоліком цього варіанту є
база даних споживачів. В деяких випадках споживачі відмовляються від
встановлення лічильника. Поясненням цього може бути некоректна інформація про
кількість зареєстрованих осіб для кожного рахунку у базі даних. Ці споживачі
імовірно відмовляться від встановлення приладів обліку води.
Варіант 3: Використання міжнародного досвіду. Наприклад Вірменії (рівень
частки наближається до 100%). У Вірменії нормативний обсяг споживання води для
приватного житлового сектора для споживачів які не мають пристроїв обліку
фіксується законом в розмірі ІООм^ на місяць. Для квартир у багатоквартирних
29

будинках цей показник становить ЗОм^
Всі ці заходи стосуються користувачів які не мають пристроїв обліку
споживання води. Заміна та повірка лічильників має бути повністю
відповідальністю компанії. У випадку невчасної повірки лічильника оплата має
здійснюватися за середнім рівнем споживання впродовж останнього року або
фактичними показами лічильника (оскільки затримка повірки відбулась не з вини
споживача).
Система обліку для споживачів багатоквартирних будинків
Нова
методологія
комерційного
обліку
теплової
енергії
та
водопостачання передбачає зміну принципів виставлення рахунків за спожиті
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
Методика була затверджена 22 листопада 2018 року наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України № 3 15 відповідно до вимог Закону "Про комерційний облік теплової енергії
та водопостачання".
Закон передбачає, що мешканці будинку, як власники цілісного майнового
комплексу, зобов'язані сплатити за всю кількість води, яку споживає їхній будинок.
Серед основних принципів методу - визначення та розподіл різниці між
обсягом холодної води, виміряної лічильником загального призначення, та
загальним обсягом спожитої холодної води за показниками лічильників у
квартирах.
Для будинків, де всі приміщення обладнані лічильниками холодної води,
кількість дисбалансу розподіляється серед усіх споживачів пропорційно обсягу
споживання.
Для будинків, де деякі приміщення не обладнані лічильниками холодної води,
кількість дисбалансу розподіляється серед споживачів, які не мають лічильників,
пропорційно кількості людей, які фактично користуються послугами.
Застосування методології розпочнеться з моменту прийняття правил надання
житлово-комунальних послуг. На сьогоднішній день такі правила знаходяться на
стадії розробки.
Нова методологія надає комунальним підприємствам ПВВ можливість значно
скоротити комерційні втрати в багатоквартирних будинках.
Впровадження нового Закону потребує:
Обладнання всіх багатоквартирних будинків пристроями обліку;
^ Автоматичного оновлення системи виставлення рахунків та бази даних з
автоматичним отриманням даних про споживання води.
Нова система збору показників лічильників: Нова система має проводити
зчитування показників лічильників за допомогою портативних пристроїв з
автоматичною передачею даних. Це має суттєво зменшити помилки та неточності
по збору показників споживання. Метою нового програмного забезпечення буде
застосування інтелектуальних технологій у процесі виставлення рахунків
замовників: запису показників лічильників водопостачання, надання рахунківфактур тощо.

програмне забезпечення має дозволити використання фотографій для
занесення показників лічильників в базу даних (разом з можливими коментарями,
номером рахунку). Щомісяця завдання (перелік контрольних фотографій) має бути
відправлено
від
співробітників
розрахункового
центру
до
інспектора
централізовано водопостачання. Завдання має містити наступну інформацію:
(список споживачів з відповідними даними: ім'я, прізвище, адреса, дані показників
лічильників водопостачання для системи білінгу, історію оплати, заборгованості,
тощо). Під час кожної перпевірки фотографія лічильника має бути додана до
електронного звіту до білінгового центру.
Рух інспекторів, обладнаних мобільними телефонами, також відстежується на
карті.
Система має реєструвати місцезнаходження співробітника через
систему GPS в Інтернеті, а також підготувати окремий звіт про маршрут руху.
Електронна фіксація показників лічильника має проводитись кожні 6 місяців з
передачею даних на сервер. Портативна система фотофіксації інспекторів має
працювати як онлайн так і офлайн. Система повинна також дозволяти прийом
відеофайлів, шо має застосовуватись у випадку фіксації незаконних під’єднань та
пошкоджень лічильника.
Результатом впровадження системи автоматизованої системи збору
інформації має бути:
^ Історія зчитування показників лічильників водопостачання буде збережена;
^ Зменшення кількості помилок при зчитуванні показників;
^ Можливість контролю ефективності роботи інспекторів,
у Табл. 11 відображено запропоновані напрямки покращення системи білінгу
та збору коштів за комунальні послуги. В якості вихідних цифр використовувалися
фактичні показники 2019 року.
Табл. 11. Цільові показники покраихення системи виставлення рахунків та
збору коштів за комунальні послуги
Пока
План впровадження
Комерційна
3202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
діяльність
ники
2030
1
2
0
3
4
5
6
7
8
9
2019
Загальний обсяг
очікуваного
11.11 11.8 12.7 13.1 13.4 13.9 14.3 14.7 15.1 15.6 16.1 16.5
споживання води
4
1
2
0
1
4
9
9
2
9
0
9
населенням
(млн.м^)
Загальний обсяг
і
очікуваного
І
І
середньомісячного
споживання води
7.3 ' 7.8 8.3 8.6 8.9 і 9.1 9.4 9.7 10 .0 10.3 10.6 10.9
1
для житлового
будинку
(м^місць-рахунок)
Розрахункова ціль
7% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

для збільшення
споживання на
рік,%
Збільшення споживання води має відбутися завдяки зменшенню комерційних
втрат, а саме:
^ Програмі встановлення лічильників для приватних будинків, а також АЗЛ для
багатоквартирних будинків;
^ Новій системі обліку для житлових будинків індивідуальної забудови.
Більшість заходів, що призводять до зменшення комерційних втрат, таких як
заміна лічильників або оновлення інформації в базі даних споживачів, мають
швидку окупність. Вони вимагають обмежених інвестицій і негайно приносять
додаткові доходи підприємству.
Проблема зменшення фізичних втрат є більш складною: заходи потребують
значні інвестиції в активи які мають значний термін експлуатації та окупності
інвестицій.
Табл. 12. Пріоритетні дії для комерційного управління
О ріЄ Н Т О В Н
Список
„ ии обсяг
попередніх
Основні напрямки
інвестицій
пріоритетних
вдосконалення
($ США)
дій
Придбання
нового
програмного
Система
забезпечення для
білінгу
удосконалення
базується на
неавтоматично системи
Система
50 000
му зчитуванні зчитування
білінгу
показників
показників
лічильників та лічильників на
нормативному портативні
пристрої, з
споживанні
автоматичною
передачею даних
Аналіз
Розробити та
відгуків
проводити
Готовність
споживачі
щорічні
споживачів
30 000
в про
опитування
сплачувати
якість
споживачів щодо
борги
наданих
якості послуг
послуг

п.

Віднос
НИИ

Приблизна
тривалість

Високи
й

Від 6 до 12
місяців

Середи
ій

Від З до 6
місяців

Рекомендації щодо покращення системи обліку
Система обліку є ключовим компонентом для ефективної системи
виставлення рахунків та збору платежів за послуги водопостачання та

водовідведення. Наявність обліку встановлює зв'язок між обсягом фактичного
споживання та величиною рахунку за послуги компанії. Це призводить до
збільшення бажання споживачів сплачувати рахунки та грошового потоку шо
надходить за надані послуги.
Додатковою перевагою є отримання компанією
точних даних про обсяг споживання послуг впродовж певного проміжку часу.
Лічильники є важливим інструментом для вимірювання споживання води і
повинні бути максимально точними. Зараз більшість лічильників шо
використовуються для виміру споживання води є класу В чи А. З точки зору
балансу вартості та якості лічильника, для обліку споживання води у житлових
будинків індивідуальної забудови та багатоквартирних будинків консультант
рекомендує встановлення лічильника класу С. Оскільки вони можуть вимірювати
менший потік води ніж лічильники класу В і коштують менше лічильників класу В.
Підвищення якості системи обліку та виставлення рахунків має призвести до
більших обсягів реалізації послуг та зменшення комерційних втрат.
Головною причиною комерційних втрат є некоректна робота приладів обліку
в результаті пошкодження їх користувачами та низки Інших причин (помилки
зчитування даних, помилки системи виставлення рахунків, низький клас
лічильників та некоректне їх встановлення).
Помилки
вимірювання
мають
негативний вплив на фінансові надходження за надані послуги (комерційні втрати),
а також комунікацію із споживачами.
Державне регулювання в галузі обліку споживання послуг водопостачання та
водовідведення є недостатнім. Користувачам надається вибір чи встановлювати
лічильники чи ні. Крім того споживач також вибирає прилад обліку та купує його а
також сплачує за його встановлення. Це призводить до додаткових витрат процесу
встановлення та обслуговування системи обліку.
Підприємство також не може
самостійно встановлювати лічильники, оскільки вартість встановлення не включена
до тарифу
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Рис. 6. Кількість лічильників встановлена в КП “Вінницяоблводоканал”
станом на кінець 2019 р.
Усі лічильники на вводах багатоквартирних будинків повинні мати
можливість автоматичного зчитування показників лічильників (АЗЛ), віддаленої
передачі даних, та встановлені в захисні антивандальні металеві яшики.
Використання чітких і прозорих правил встановлення та повірки лічильників

призведе до покращення в системі виставлення рахунків, збору платежів за надані
послуги, і як результат до збільшення надходжень. Програма обліку є ключовим
компонентом для покращення комерційної ефективності.
Встановлення 100% системи обліку споживання води за рахунок тарифу на
послуги водопостачання та водовідведення надасть споживачам можливість
впливати на розмір власного рахунку, а також надасть компанії додаткову
інформацію про баланс води.
Для цього необхідно;
• Встановити прилади обліку для всіх рахунків споживачів.
• Усі вводи багатоквартирних будинків повинні мати можливість автоматичного
зчитування показників лічильників (АЗЛ) та віддаленої передачі даних.
• Усі будинкові лічильники мають бути встановлені в захисні антивандальні
металеві ящики.
• Усі лічильники житлових будинків індивідуальної забудови мають мати
принаймні клас С.
Рис. 7 показує план встановлення лічильників для виконання стратегії “жодного
споживача без приладів обліку”.
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Рис. 7. План збільшення частки лічильників встановлених на підключеннях
(вводах) споживачів послуг з централізованого водопостачання
Зменшення комерційних втрат потребує значно менших інвестиції у
порівнянні із зменшенням фізичних втрат (заміною водопровідної мережі,
реконструкцією системи очищення води). Інвестиції у зменшення комерційних
втрат мають менший період окупності у порівнянні з фізичними втратами.
Табл. 13. План удосконалення комерційного обліку КП “Вінницяводоканал”
Орієнтов
ний
Список
Віднос
Основні напрямки
обсяг
приблизна
попередніх
ний
вдосконалення
інвестиці
тривалість
пріоритетних дій
вплив
й
($ США)

Частка житлових
будинків індивідуальної
забудови обладнаних
лічильниками

Збільшити частку
будинків 3
обліком до 99%,

100,000

Високи
й

2

роки

Частка вводів
багатоквартирних
будинків обладнаних
лічильниками

Як перший крок
середньостроково
го плану дій збільшити
коефіцієнт
вимірювання до
100%,

0.7-1.0
млн

Високи
и

2

роки

Відповідно до чинного законодавства України повірка лічильників води має
проводитись кожні чотири роки (щороку повірку має проходити 25% лічильників).
Усі витрати на повірку лічильників необхідно включити до тарифу. Повірка є
обов’язком підприємства водопостачання та водовідведення. Підприємства повинні
також бути відповідальними за встановлювати нових лічильників води. Вартість
встановлення лічильника води та його собівартість необхідно включати в тариф.
При масовому встановленні лічильників води для багатоквартирних будинків
необхідно вести дистанційний моніторинг, збір та передачу даних за допомогою
АЗЛ. За допомогою встановлення веб-шлюзів для АЗЛ інформація буде
відправлятися з лічильників на сервер підприємства, що підвищить продуктивність
та точність передачі даних.

4. ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ (MIS)
Інформаційні технології в управлінні активами підприємства
На сьогодні в інструментарії комунальних підприємств України доступна
низка систем та засобів обробки інформації в електронному вигляді, які зазвичай
функціонують в автономному режимі та не пов’язані між собою спільною базою
даних, в наслідок чого, спостерігається явище "інформаційної залежності від
програмного забезпечення". Як правило, протягом інтеграції окремої програми,
підприємство не ставить за мету пов'язувати всі отримувані з їх допомогою дані в
єдину інформаційну базу, оскільки кожна програма впроваджувалась в основному
для підтримки конкретної операційної функції підприємства.
У підприємства відсутні власні сервери для підтримки бази даних, значна
кількість комп’ютерного забезпечення застаріла, відчувається брак сучасного
комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, що викликано нестачею
фінансів та браком прямих договорів на постачання програмного забезпечення,
відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів IT сфери для проведення в
короткостроковій та середньостроковій перспективах якісної перебудови
програмно-технічного комплексу водоканалу.
Поточний стан програмного забезпечення має низку проблем: незалежність
функціонування програм призводить до виникнення помилок отриманих даних за
якістю, часом та повнотою, а структуровані дані містяться та управляються у
застарілих плоских файлах або за допомогою звичайних галузевих стандартних
систем управління базами даних (далі СУБД).
Ґрунтуючись на отриманій інформації консультант рекомендує в період до
2030 року, оновлення застарілого профамно-технічного забезпечення та
впровадження сучасної інформаційної системи управління підприємством (далі
ІСУП) з метою збільшення ефективності в прийняті рішень на всіх управлінських
рівнях КП "Вінницяоблводоканал". Інформаційна система управління
підприємством - це сукупне профамно-технічне забезпечення за допомогою якого
вноситься, обробляється, передається та зберігається інформація про діяльність
підприємства (Рис. 8).
Впровадження рівня бізнес-аналітики (далі БА) системи інформаційного
управління надасть можливість всім учасникам інформаційного процесу
водоканалу легко завантажувати, перетворювати та об'єднувати отримані дані в
єдиний видимий (відображення даних на моніторі) інформаційний потік з метою
підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.
Впровадження
ІСУП повинно, зокрема, охоплювати наступні елементи: фінансовий менеджмент
(включаючи облік витрат), управління активами, кадрами, діловодством, управління
обслуговуванням клієнтів (CRM і білінг та збір, управління скаргами, нові
під'єднання), моніторинг обсягів води та забезпечення водних балансів, моніторинг
споживання енергії, інтеграція ключових показників ефективності (КРІ) тощо.

Ін ф о рм ацій н а систем а упр ав л ін н я /С и стем а бізнес аналітики
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Рис. 8. Схема системи інформаційного управління підприємства
ІСУП/БА - це сукупність методологій, архітектури та технологій, які проводять
аналіз інформації (історичне, поточне та прогнозне відображення даних) з метою
підвищення ефективності прийняття управлінських рішень (Рис. 9). Програмне
забезпечення ІСУП/БА може обробляти велику кількість як структурованих, так і
неструктурованих даних, щоб допомогти визначити, розробити та створити кращі
уявлення про фінансові та ресурсні можливості водоканалу (Рис. 10).

Рис. 9. Компоненти ІСУП/БА платформи
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Рис. 10. Наявні процеси ІСУП/БА платформи
Вимоги до впровадження.
Робота ІСУП/БА може забезпечити надійні результати лише за наявності
точних, своєчасних та повних даних. Перед впровадженням будь-якої системи
ІСУП/БА слід провести аналіз даних, щоб забезпечити зміст, узгодженість та
структуру даних та виявити прогалини у зборі даних. Платформа зазвичай працює
через ІСУП/БА-портал - як правило, додаток для Веб-браузера - з якого користувач
має доступ до всіх окремих служб, які надає платформа - включаючи звіти та будьякі аналітичні функції. Основна функція порталу ІСУП/БА - це забезпечення
навігації та візуалізації інформації з базою даних платформи. Така платформа
зазвичай передбачає різні види доступності даних на основі відповідного профілю
користувача.
Дані, які можуть бути проаналізовані за допомогою програмного
забезпечення ІСУП/БА, повинні бути захищені від зміни або доступу
неавторизованими користувачами.
Інсталяція ІСУП/БА дасть змогу КП "Вінницяоблводоканал" забезпечити
розв’язання наступних завдань:
• своєчасний та прямий доступ всіх співробітників підприємства до необхідної
їм інформації;
• підвищення оперативності та достовірності інформації, важливої для
прийняття ключових рішень;
• ефективну координацію роботи та оперативне розповсюдження різноманітних
повідомлень всім співробітникам компанії;
• ефективнішу взаємодію із суміжниками за технологічними маршрутами за
рахунок використання більш інформативних та наочних засобів відображення
та передачі-приймання повідомлень;
• виділення необхідного часу для менеджерів усіх ланок на такі
високоефективні види діяльності, як аналіз та прийняття рішень за рахунок
зменшення витрати робочого часу на здійснення менш продуктивної

ДІЯЛЬНОСТІ з опрацювання великої кількості паперових носіїв інформації;
• використання технології системного аналізу та проектування оперативного
управління.
ГеоінформацІйна система та гідравлічна модель
Мережі водопостачання та водовідведення формують собою системи
підземних та наземних активів водоканалу, які зношуються з часом. Зношення
систем призводить до ускладнень надання послуг на належному рівні (збільшення
втрат води, збільшення енергоємності, зменшення тиску на лінії, а отже збільшення
вартості послуг).
ГеоінформацІйна система (ГІС) - це сучасне програмне забезпечення, що
надає користувачу можливість збору, внесення (фіксації), використання,
збереження, редагування, аналізу та візуалізації (проекції) активів компанії на
картографічне зображення.
ГІС для водоканалу - це можливість створення на базі картографічної проекції міста
єдиної схеми мереж водопостачання та водовідведення з побудовою гідравлічної
моделі мереж та забезпечення можливості проведення гідравлічних розрахунків,
вирішення прикладних задач оптимізації режимів роботи, обліку та ведення
статистики аварій, витрат матеріалів та коштів, профілактичних робіт тошо. Також,
існує
можливість
створення
електронного
кадастру
мереж
водопостачання/водовідведення та накладання потрібних шарів, наприклад: мережі
енергозабезпечення всіх об’єктів водоканалу (насосних станцій, станцій хлорування
води, цехів).
Впровадження ГІС надає низку нових можливостей для управління мережею,
серед яких слід зазначити:
• проведення глобальної інвентаризації активів підприємства;
• створення єдиної схеми мереж водопостачання та водовідведення
(графічне представлення та паспортизація водопровідних мереж з
прив’язкою до масштабованого плану місцевості);
• позначення на картосхемі об’єктів із заданими параметрами та поточним
станом і описом ("ремонт", "на балансі іншої організації", "колодязі з
гідрантами" тощо);
• підвищення точності відображення розміщення активів (збільшення
ефективності ремонтних робіт);
• провести гідравлічний розрахунок системи водопостачання;
• ведення статистики аварійності систем та визначення ділянок
першочергового капітального ремонту.
Під час робочої зустрічі з керівництвом КП "Вінницяоблводоканал", нашими
консультантами виявлено, що на сьогоднішній день підприємство вже використовує
геоінформаційну систему (встановлена у 2019 року, і розроблена компанією "MIKE
URBAN") з можливістю інтеграції із платформою SCADA, моніторинг тиску за
допомогою якої проводиться в 12 контрольних точках міста.
Враховуючи досвід використання ГІС комунальними підприємствами,
нашими експертами рекомендовано подальше розширення бази даних ГІС.

Побудова сучасної автоматичної системи управління підприємством
Сьогодні на ринку ІТ-технологій існує безліч готових рішень Автоматичних
Інформаційних Систем Управління Підприємством (далі АІСУП), які успішно
використовуються для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.
Перед вибором АІСУП потрібно враховувати специфіку підприємства для
покращення ефективності роботи АІСУТП.
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Рис. 11. Структура АІСУП за ієрархією управління та напрямком роботи
персоналу
* - CRM (Customer Relationship Management) - система управління взаємодією з
клієнтами; CAD (Computing Aided Design) - система автоматизованого
проектування; САМ (Computing Aided Manufacturing) - автоматизована система
підтримки виробництва; САЕ (Computing Aided Engineering) - автоматизована
система інженерного проектування; WMS (Warehouse Management System) управління складом. DCS - (Distributed Control Systems) - розподічені системи
управління; MES (Manufacturing Execution Systems) - системи управління
виробництвом; H RM (Human Resources Management) - управління людськими
ресурсами; SCM (Supply Chain Management) - системи управління логістикою, ЕСМ
(Enterprise Content Management) - система електронного документообігу.
Окрему увагу потрібно приділити саме ERP (Enterprise Resource Planning
System) - системі планування ресурсів підприємства та OLAP (Online Analytical
Processing) - системі інтерактивної аналітичної обробки даних. Враховуючи той
факт, що більшість підприємств на практиці впроваджують систему ERP яка надає
можливість інтеграції бізнес-процесів в єдиний ланцюг, нашими експертами
рекомендовано впровадити КП "Вінницяоблводоканал" дану систему у власну
комп'ютерно-інформаційну мережу. Архітектура ERP-системи базується на єдиній
інформаційно-обчислювальної мережі підприємства. Ядром системи є сервер
даних, на якому централізовано зберігається вся необхідна інформація. Доступ
користувачів до даних здійснюється за технологією Intemet-Intranet. При наявності
на підприємстві територіально-віддалених підрозділів для доступу до сервера
даних використовуються WEB-технології.
Найпоширенішими закордонними продуктами даної категорії "SAP R/3"
(Німеччина), "Oracle Applications" та "Microsoft Dynamics ERP" (США). На сьогодні

в українських підприємствах активно використовуються наступні російські
розробки: "Парус 8", "Галактика" та "1С: Підприємство 8 - Управління виробничим
підприємством". Окрему увагу варто приділити вітчизняним продуктам: "ІТПідприємство" (дану платформу використовує ПрАТ "АК "Київводоканал" з 2009
року) та системі "ІТ-Епіефгізе".
Впровадження даного продукту в комп'ютерно-інформаційну мережу надасть
наступні переваги:
• аналіз діяльності підприємства на основі даних, що надходить від
вбудованих систем;
• ідентифікації, планування та управління всіма ресурсами підприємства;
• регулювання глобальних параметрів роботи підприємства;
• підготовку виробничих завдань і контроль над їх виконанням.
Варто зауважити, що за умов обмежених коштів, та браку кваліфікованого
персоналу для впровадження ЕКР-системи, підприємство може інсталювати
поетапно певні окремі програми для покращення рівня управління інформаційними
потоками, та як наслідок, підвищення ефективності прийняття управлінських
рішень на їх основі. В наступних підрозділах нами описано програмне
забезпечення рекомендоване для інсталяції, за умов унеможливлення впровадження
ЕВР-системи.
5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АКТИВІВ
Враховуючи сьогоденні
тенденції прискорення темпів проведення
економічних реформ в Україні, Комунальним Підприємствам необхідно приділити
значну увагу щодо розробки ефективного механізму управління активами з
подальшим дієвим застосуванням його на практиці. Даний напрям стратегічного
планування досить актуальний, оскільки є одним з головних факторів у
забезпеченні підвищення ефективності виробничої діяльності та фінансової
стабільності Підприємства.
Управління активами - це ініціативне управління, що базується на
інтегрованому підході до моніторингу, підтримання, модернізації, економічно
ефективної експлуатації активів при збереженні заданого рівня обслуговування.
Основні елементи спрямовані на підвищення ефективності управління
активами Підприємства:
Ведення інвентаризації з відповідною вартістю/витратами на придбання
(початковим та залишковим терміном експлуатації, фізичним станом, ризиками,
історією ремонту та обслуговування).
Програма для
підтримки
активів
шляхом
поступового
ремонту,
обслуговування та заміни активів.
Впровадження та подальший розвиток інформаційних систем, спрямованих
на підтримку вищезазначених елементів.
Переваги розробки та впровадження ефективного механізму управління
активами:
^ зниження витрат Підприємства, як наслідок - отримання інструментів для

^ подовження терміну експлуатації активів, як наслідок скорочення
капітальних видатків;
^ зменшення кількості аварій та втрат сировини;
Підвищення ефективності поводження з активами, як наслідок - підвищення
ефективності діяльності Підприємства.
Отже, всі активи Комунального Підприємства, існуючі в матеріальній,
нематеріальній та фінансових формах, є економічними ресурсами підприємства,
ефективність управління якими слугує основою механізму одержання прибутку
Підприємством.
План управління активами
На сьогоднішній день у підприємств комунальної сфери, як правило не існує
окремих відділів управління активами, які працюють згідно стратегічних планів
стосовно удосконалення механізму управління активами. Завдання з експлуатації та
обслуговування в основному в повній мірі зосереджені лише на електричному та
механічному обладнанні відповідного Комунального Підприємства.
Моніторинг експлуатації та обслуговування є ключовим компонентом
ефективного Управління Інфраструктурними Активами (УІА). Це підкреслено у
двох важливих керівних документах УІА:
♦ 180 55002;

♦ Міжнародний посібник з управління інфраструктурою.
Важливість діяльності з експлуатації та технічного обслуговування активів
обумовлюються тим, що ці два важливі документи УІА стосуються саме питання
моніторингу.
УІА часто сприймається з точки зору процесів, в яких домінує створення та заміна
активів. Значні потреби у капітальних інвестиціях у комунальні послуги насправді є
результатом практик, впроваджених під час фази використання життєвого циклу
активів.
Основні обов’язки УІА випливають Із необхідності постійного балансування
результатів трьох наведених нижче елементів.
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Рис. 12. Процес взаємодії компонентів Управління Інфраструктурними
Активами
Враховуючи сукупну взаємодію даних елементів Підприємство, шляхом
перейняття закордонного досвіду та проведення міжнародної стандартизації
управління активами 180 серії 55002 (в основу якої покладені кращі практики з
управління активами, спрямовані на покращення фінансових результатів,
оптимізацію прийняття інвестиційних рішень, керованість ризику, стійкість
розвитку та поліпшення ефективності діяльності в цілому), повинно вийти на
якісно новий рівень Управління Інфраструктурними Активами.
Розробка стратегії управління активами
В якості першого кроку стосовно розробки стратегії управління активами слід
передбачити середньо- та довгострокову оцінку попиту з урахуванням усіх заходів
щодо підвищення ефективного використання води усіма споживачами. Ці дані
повинні бути враховані в результати програми зменшення втрат води.
Надійна стратегія з управління активами повинна забезпечити стійку
платформу для
їх обслуговування та подальшого детального планування
капітальних вкладень. Вона повинна відображати вимоги до якості надання послуг,
які визначені нормативно-правовими вимогами, промисловими стандартами та
рекомендаціями, а також реальними очікуваннями споживачів послуг.
Стратегія управління активами допомагає пов’язати ефективність портфоліо
фізичних активів з послугами, що надають з їх використанням. Це також визначає
чи існуючий рівень послуг компанії може і далі надаватися з використанням
наявних фізичних активів при реалістичних очікуваннях щодо рівня фінансування.
Основні етапи розробки стратегії з управління активів:
-^Розробка портфоліо активів, яке найкраще відповідає кожній з послуг
компанії (у середньо- та довгостроковій перспективі), що надається з
використанням активів комунального підприємства, вимагає надійної інформації
щодо існуючих активів. Деякі активи підтримуватимуть декілька послуг;
Визначення ризику та розробка стратегій управління ризиками того, що
існуючі активи будуть не в змозі задовольнити належний рівень послуг, а також не
забезпечення оптимального рівня активів на кожному рівні їх життєвого циклу;
^ Розробка системи оцінки ефективності активів для оцінки ефективності їх
використання при наданні послуг.
Портфоліо активів (залежність надання послуг від фізичних активів):
Як надання послуг може менше залежати від активів? Перегляньте
запропоновані рівні надання послуг та альтернативні способи їх надання.
Чи може використання Інформаційних технологій чи персоналу замінити або
зменшити
використання активів?
Чи можливе спільне використання активів компанії разом з іншими
підприємствами?
Використання активів:
Чи повністю використовуються активи для надання визначених послуг?
Чи може бути використане будь-яке надлишкове навантаження для
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консолідації надання послуг, що наразі застосовують інші активи?
Чи можуть будь-які невикористані активи будуть використані іншими
компаніями?
Чи можна продати активи які не використовуються?
Місцезнаходження активів:
Чи правильно розміщені активи для оптимізації поточного надання послуг?
Чи належним чином розміщені активи для підтримки майбутніх
запропонованих потреб у наданні послуг?
Чи правильно розміщені активи для підтримки демографічних змін?
Як поводитися з будь-якими неправильно розташованими активами
(наприклад, вибуттям, придбанням нових активів, зміною надання послуг, попитом
на послуги)?
Обсяг активів:
Яким буде попит на послуги Підприємства у майбутньому?
Чи здатні активи підтримувати очікуваний попит на надання послуг у
коротко- та довгостроковій перспективі (кількісний попит та рівень
обслуговування)?
Як впоратися з недостатнім потенціалом активів (наприклад, придбати нові
активи, змінити надання послуг, керувати попитом на послуги)?
Функціональність активів:
Чи є активи придатними для підтримки оптимального надання послуг?
Чи відповідають активи існуючим юридичним вимогам та відповідним
стандартам?
Як поводитися з будь-якими не оптимально функціонуючими активами
(наприклад, плановим обслуговуванням, придбанням нових активів, зміною
надання послуг)?
Ризики та управління ризиками:
Які основні ризики того, що існуючи активи не зможуть забезпечити
необхідний рівень послуг, та послуги не будуть надані?
Які можливі наслідки для рівня надання послуг у випадку настання
надзвичайної події.
Які основні ризики щодо вартості незахищених активів?
Як планувати та керувати кожним із цих ризиків?
Ризики обслуговування:
Ризик, що робота активів буде перешкоджати наданню послуг згідно плану.
Ризик, що робота активів не забезпечить необхідний рівень послуг.
Ризики активів показують небезпеку, пов'язану з активами, тобто:
Ризик, що активи не відпрацюють плановий термін експлуатації.
Ризик, що активи не будуть відповідати встановленим законодавчим вимогам.
Стратегії управління ризиками повинні гарантувати, що послуги надаються за
необхідним стандартом/рівнем та захистом державних інвестицій у фізичних
активах. Враховуючи сучасні тенденції розвитку ринкової економіки - господарські
ризики неминучі, тому перш за все
Підприємство повинно їх передбачати з
метою зниження негативних наслідків до максимально можливого низького рівня.

Заходи щодо підвищення ефективності активів
Керування фізичними активами має відбуватися достатньо ефективно для
надання належного рівня сервісу в довгостроковій перспективі. Критерії
оцінювання ефективності активів мають бути розроблені як система за якою може
бути проведена оцінка ефективності роботи компанії.
Система оцінки ефективності (орієнтована на оцінку рівня послуг) показує,
наскільки добре існуючі активи підтримують потреби в наданні послуг та
відображають найважливіші показники, що застосовуються для оцінки
ефективності використання активів. Приклади відповідних заходів включають
відгуки клієнтів, час реагування на аварійні ситуації, рівень нещасних випадків
серед персоналу.
Система оцінки ефективності (орієнтована на активи) показує, наскільки
ефективно використовуються активи, наприклад,
витрати на технічне
обслуговування за квадратний метр, рентабельність інвестицій, відповідність
галузевим стандартам або законодавчим вимогам.
Створення плану управління активами - Загальний огляд
План управління активами Комунального підприємства має базуватися на
таких принципах: орієнтуватися на стратегічні цілі Підприємства; відповідати
багатоваріантності можливих напрямів розвитку суб’єкта господарювання, що
зумовлена динамічністю зовнішнього середовища діяльності підприємства;
забезпечувати
безперервність
розроблення
загальнокорпоративної
та
функціональних стратегій розвитку Підприємства; передбачати узгодженість
стратегічних рішень за окремими напрямами діяльності Підприємства, видами
ресурсів, функціями тощо; мати високу соціально-економічну ефективність та
прозорість.
При створенні індивідуального плану управління активами Підприємству
необхідно дотримуватись наведених нижче етапів його створення:
Реєстр активів - Інвентаризація існуючої мережі, сервісних під’єднань,
насосних станцій, резервуарів, очисних споруд. У разі наявності ГІС вона може
бути використана як основа для реєстру активів.
Стан активів - Оцінка режимів роботи та відмов, для різних елементів
активів повинна бути позначена їх потужність та основні показники. Оцінка часу
корисного використання та вартість заміни мають бути також зазначені.
Критичні активи - одне з найважливіших завдань УІА це визначення
розташування та опис ключових елементів для різних частин системи. Критичні
активи мають бути проаналізовані з точки зору вимог законодавства та регулювання
по досягненню показників ефективності та визначених критеріїв якості послуг.
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Рис. 13. Створення плану управління активами
Експлуатація та обслуговування розглядаються як частина УІА. Основна
увага має бути приділена інвентаризації стандартів та технічних характеристик, а
також на відповідні поточні та прогнозні витрати. Мета обслуговування уповільнити знос активів та продовжити періоди між капітальними ремонтами та
заміною обладнання. Незаплановане технічне обслуговування коштує в два-три
рази більше, ніж планове. Недостатня кількість планового ремонту призводить до
зменшення ефективності роботи та збільшення витрат впродовж всього циклу
використання обладнання. Правильна система планування експлуатації та
обслуговування: першочерговість обслуговування, очікувана ефективність активів,
виконання (персоналом компанії, підрядниками), наявність активів, продуктивність
активів, безпека та інше.
Створення плану оновлення та заміни з чітко визначними показниками
та вартістю
План управління активами повинен враховувати довгостроковий фінансовий
прогноз, опису робіт та заходів, необхідних для виконання всього обсягу робіт що
потребують активи та порівняння з поточними активами та операційними вимогами
а також поточним рівнем роботи та рівнем обслуговування.
Система управління активами
При розробці стратегії системи управління активами, адміністративній ланці
Комунального Підприємства важливо ознайомитись з кращими практиками
вітчизняних та закордонних підприємств комунальної сфери. З використанням
методу індивідуального експертного оцінювання та системного аналізу,
Консультант пропонує систему (схема зображена нижче), яка створена для того щоб
допомогти менеджерам Підприємства При розробці стратегії системи управління
активами.
Наведена нижче діаграма відображує сукупність елементів системи
управління активами та їх взаємодії.
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Рис. 14. Взаємодія компонентів системи управління активами
6.
АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ
Рекомендації щодо оптимізації структури персоналу
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Персонал збуту

20ів

2016

Мета
Плану розвитку
кадрового потенціалу

Завдання
Плану розвитку
кадрового потенціалу

Формування
досконалої
організаційної
та
виробничої системи управління підприємства як
частини регулювання сфери водопостачання та
водовідведення для забезпечення безперебійного
та якісного надання комунальних послуг.
Проведення
аналізу
кадрового
складу
підприємства
шляхом
визначення
лінійної
залежності між відповідністю кількісного та
якісного складу працівників, рівня їхньої
професійної підготовки відносно виконуваних
функцій та рівню досягнення стратегічних цілей
підприємства на основі застосування системного
підходу.
Визначення шляхів оптимізації кадрового складу
підприємства за категорійними
ключовими
індикаторами на основі проведеного аналізу.

На основі аналізу ключових індикаторів Консультантом рекомендується
впровадження показників ефективності використання кадрового потенціалу КП
"Вінницяоблводоканал", періодичний моніторинг яких дозволить вдосконалити
методи управління та запровадити ефективний контроль діяльності підприємства та
одночасно отримати змогу підвищувати рівень задоволення користувачів послуг
водопостачання та водовідведення.
Фактори
Фінансові фактори - наявність коштів на
впровадження
формування та утримання персоналу і є ключовим
показників
фактором під час формування Плану розвитку
ефективності
кадрового потенціалу КП "Вінницяоблводоканал".
Матеріальні фактори - наявність матеріальнотехнічної бази необхідної для безпосереднього
виконання функцій працівників.
Соціальні фактори - відповідають нормам
соціальної політики держави та вітчизняним
тенденціям розвитку ринку праці сектору
водопостачання та водовідведення.
За

допомогою

підготовки

SWOT

аналізу

дієвого

інструменту.

систематизовно сильні та слабкі сторони, можливості та загрози для сфери
управління персоналом КП "Вінницяоблводоканал" водопровідно-каналізаційного
сектору в умовах дії зазначених вище факторів:
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6 . Нераціональне управління витратами робочого часу
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Рис. 15. SWOT аналіз кадрового потенціалу КП ^'Вінницяоблводоканал"
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Індикатори ефективності кадрової політики підприємства

1. Річна середньооблікова чисельність працівників;

2 . співвіднош ення управлінського персоналу д о персоналу, задіяного у виробничій діяльності;
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

вікова структура працівників;
тендерний склад працівників;
рівень оплати праці (динаміка показника відповідно д о кожної категорії; адміністративно-управлінський персонал, виробничий, загальновиробничий персонал);
середній рівень до датко вої заробітної плати на підприємстві (динаміка показника середня по підприємству);
рівень зайнятості працівників (наявність вакансій)
рівень задоволеності персоналу (визначається наприклад шляхом опитування).
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рівень залучених інвестицій;
виконання річних ф інансових планів;
рівень виконання виробничих планів підприємства;
виконання контрактних умов (відповідно до контракту
укладеного з органом місцевого самоврядування);
наявність доган та скарг:
наявність актів виявлених поруш ень перевіряючими
органами відповідно до посадових обов’язків;
рівень виробничого травматизму:
наявність штрафних санкцій відповідно до порушень
чинного законодавства України.

1. Наявність доган та скарг;
2. наявкістьактів виявлених порушень
перевіряю чими органами відповідно
до посадових обов’язків;
3. наявність штраф них санкцій відповідно до
поруш ень чинного законодавства України;
4. дотримання строків підготовки звітності.

1. Середній час виконання ремонтних типових
робіт наявність повторних викликів на об’єкт
із проведеними ремонтними роботами
впродовж одного і того ж обраного звітного
періоду (рівень якості виконання робіт);
2. наявність доган та скарг.

Рис. 16. Індикатори кадрової політики КП "Віиницяоблводоканал^'
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Заходи удосконалення організаційної структури
Планування, підбір і розстановка кадрів (розробка методичних підходів
кількісного визначення та визначення якісних змін трудового потенціалу через):

Проведення аналізу
ефективності використання
робочого часу за рахунок
визначення відповідності
ш татної структури Нормам
обслуговування та нормативам
чисельності працівників

"Рекомендується розглянут и
зарахування на керівні
посади випускників проф ільних
спеціальност ей"

Термін виконання
До 30.06.2020

Термін виконання
До 30.06.2020

■у раз/ виявлення невідповідності
результ ат ів аудиту передбачається
розробка власних нормативів
чисельност і праиївникіе".

Перегляд кваліфікаційних вимог до
відповідних посад. Зокрема,
вирішення із питаннями вакансій у
відділі збуту та адміністративному
відділі

Рис. 17. Питання методичного характеру

П ер егл я д ш та тн и х о б о в 'я зків
п р а ц ів н и ків

"П ідеиш ит и м о п ю е а и ію
сп е ц іа л іст ів д а н их відділів
за р а х у н о к в ст а но вл енн я
кон т р а кт н о го ■•.юпюсу
оплат и праш "

В едення н еп о в н о го роб о чого
д н я д л я с п ец іа л істів
п е р е в е д е н и х н а аутстаф .

"О сно вн ою м ет о ю
даного н ап рям у п о в и н н о с т а т и
п ід ви щ е н н я еф е кт и в но ст і
ви кори ст ан ня р о б о чо го ча су"

Термін виконання
До 30.06.2020

Термін вико н ан ня
До 31.12.2020

Терм ін вико н ан ня

"Р е ком ен дуєт ься п опереднє
вн е се н н я ст рукт ур ни х зм ін на
р ів н і в ідділів/департ а м ент ів".

О р іє н тац ія на п ер ев ед ен н я служб,
н ап р и кл ад ; К он тактн и й центр та
ко нтро л ерів л іч и л ь н и ків на
аутстаф .

"Р е ком ендуєт ься попереднє
о б гово ре нн я з колект ивом ".

Д о 31.12.2020

Термін виконання
До 31.12.2020

В в ед енн я сум іщ ен н я посад
залеж н о від результатів аналізу
еф екти в н о с ті вико р истання
р об о чого ч а с у .

Рис. 18. Питання організаційного характеру
Підвищення ефективності управління трудовими ресурсами КП
"Вінницяобл-водоканал" та управління результативністю повинне передбачати
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перехід на цільове управління компанією
відповідальності кожного працівника:

Впровадження системи КРІ на
основі оціночних показників
ефективності виконання
посадових обов’язків
відповідно до встановленого
штатного розпорядку.

Термін виконання
Д о 30.06.2020

за

рахунок

підвищення

"Д аний підхід надаст ь змогу
підвищ ит и рівень кю т иваш і
працівників за р а хун о к підвищ ення
заробіт ної плат и залеж но від
еф ект ивно ст і виконаної р о б о т и ’

Рис. 19. Заходи з розробки і впровадження системи управління
результативністю та мотивації працівників
Заходи зі зміни підходу формування заробітної плати на
державному рівні
Розмір заробітної плати у галузі житлово-комунального господарства є
нормованим, вирішення питання підвищення розміру заробітної плати повинне
насамперед здійснюватися на державному рівні. Тобто повинна бути здійснена
реформа організації здійснення оплати праці, зокрема за наступними
напрямами;
Введення диференційованої мінімальної заробітної плати як основи
регулювання розмірів заробітної плати на всіх рівнях структури
управління підприємств, зокрема сфери житлово-комунального
господарства із врахуванням рівня напруженості праці та рівня
результативності діяльності підприємства.
Введення на основі організації оплати праці системи тарифних угод та
договорів, які приймаються в результаті колективних переговорів
Перегляд норм відшкодування витрат на заробітну плату закладених у
тарифі на послуги водопостачання та водовідведення з метою
встановлення обгрунтованих розмірів заробітних плат.
Впровадження системи "плаваючих окладів", коли оклади управлінців
чи спеціалістів можна формувати у відсотках від фактичного прибутку;
- за результатами роботи за місяць в наступному місяці визначають
нові посадові оклади;

Удосконалення системи
м отиваційного механізму
закріпленого Колективним договором
Підприємства. П роведення аудиту
стосовно виконання норм та
положень Колективного договору
щ одо системи м атеріального
стим улю вання та оплати праці
персоналу.

Термін виконання
До 30.06.2020

"За результ ат ам и проведеного
аудит у повинні бут и виявлені
причин и недот рим ання та
запропоновані ш ляхи подолання
д ан ої ситуації''.
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Рис. 20. Заходи удосконалення системи мотиваційного механізму
Моніторингові заходи
Підтримання на оптимальному рівні чисельного та якісного складу
працівників, їх професійний і соціальний розвиток, а також розумне поєднання
процесів оновлення і збереження персоналу, здатного на високому
професійному рівні можливе лише за рахунок перевірки дотримання напрямів
реорганізації за обраними індикаторами моніторингу:
Удосконалення організаційної структури підприємства

Період

Завдання

Щ оквартально
1. Регулярний а нал із о р ган іза ц ій н о ї структури
з м етою заб езпечення в ідповідності
стратегіч н им ц ілям і зав д ан ня м , чіткого
розподілу ф ункц ій с тр уктурн и х підрозділів та
об о в 'я зків пр ацівн и ків .
2. Розробка і в д оскон ал ення кв а л іф ікац ій н их вимог
в ідповідно проф іл ю ви конув ани х ком петенцій
п ідвищ ення я кісн их по казн иків роботи (в ідповідно до
встановлених ін дикаторів).
3. А наліз в ідповідності п р о ф е с ій н о ї ком петентності і
ком петенцій пр ацівн и ків вим огам робочих місць.
4. А наліз і облік с туп ен я заб езпеченості кадрам и за клю човим и
посадам и.
5. Е ф ективність пош уку і відбору кв аліф ікованих ф ахів ців на основі
встановлених процедур.
б- А утсор ти н г та аутстаф інг.

Індикатори моніторингу
1. С пів в ід нош ен ня у пр ав л інсь кого пер со налу до
персоналу, зад іяно го у в и робничій діяльності.
2. Рівень зайнятості пр ацівн и ків (ная в ність вакансій).
3. Ч ас по ш уку кандидата на в акансію .
4. В ідсоток канди датів , які після усп іш н ого складання
випро був аль но го терм іну підписали трудову угоду.

Н а в ч а н н я , під го то в ка, п е р е п ід го то в ка п е р с о н а л у

Завдання
індикатори моніторингу
1. Організація семінарів та навчань.
2. Перерозподіл витрат із врахуванням
необхідності підвищення кваліфікації/
перевірки кваліфікації співробітників.

1. Кількість проведених семінарів.
2. Кількість працівників, які пройшли підвищення
кваліфікації, перевірку кваліфікації знань та умінь.
3. Рівень витрат коштів на організацію семінарів та
навчання (динамічний показник}.

С тв о р ен н я кад р о в о го резер в у
Період
Завдання

1 раз на рік

1. Створення і розвиток бази кадрового
резерву.
2. Розробка критеріїв оцінки і організація
відбору працівників відповідного профілю.
3. Розробка та реалізація індивідуальних планів
розвитку працівників.
4. Розробка і реалізація системи ротації і заміщення
позицій, мотивація процесу ротації працівників, які
перебувають у кадровому резерві.

індикатори моніторингу
1. Відсоток вакансій, з яких формувався кадровий
резерв, заповнених працівниками, які входять
до кадрового резерву.

Розробка та впровадження системи управління результативністю та мотивацією працівників

Пешед
Завдання

\

1 раз на рік
1. В про в адж ення е ф екти в н о ї і пр озоро ї
систем и м оти вац ії, за с н о в а н о ї на рівні
кв а л іф ікац ії та результативності працівників
із ви кори стан ням розр облени х на основі
си стем и КРІ.
2. Розробка осн овних ін д и като рів еф ективності
д іяль ності.
3. Запр ов адж ен ня м оніторингу та контролю виконання
поставлених зав дан ь і ц ілей, си стем и оцінки
резул ьтативності д іял ь ності працівників.
4. А наліз ринку праці щ о до з ар о б ітн и х плат і те н д е н ц ій його руху.
6. Розробка і в д оскон ал ення си стем и заохочень, із прив'язкою до
д о ся гн ен ь п р а ц ів н и кам и певних результатів діяльності.
в. З абезп ечен ня с о ц іал ь но го захи сту працівників.
7. З абезп ечен ня м ож ли в ості пр оф есій ного , кар'єрн ого і особового
зростан ня працівн и кам .

./

/
У

Індикатори моніторингу

1. С еред ній рівень д о д атко в о ї зар о б ітн о ї плати на
підприєм стві.
2. В дсоток по зицій, охоплени х основним и
ін д и ка то р а м и еф ективності.
3. В ідсоток п р ацівн и ків , які регулярн о одержую ть
оц інку с в оєї дія л ь ності.

Рис. 21. Моніторингові заходи
Аналіз та рекомендації щодо покращення тендерної рівності персоналу
Специфіка
сфери
житлово-комунального
господарства,
зокрема
водопровідно-каналізаційного сектору, у якому основний спектр робіт,
пов’язаний із виконанням будівельно-монтажних та ремонтних робіт,
призводить до обмеження жіночої зайнятості на певних посадах з важкими або
небезпечними умовами праці. В сучасному суспільстві можливість
влаштовуватись на роботу повинна залежати від фізичних та розумових даних
людини, а не від її статі. Багато жінок можуть виконувати фізичну роботу на
рівні з чоловіками. Результати інноваційного розвитку, механізації роботи,
автоматизація робочих місць в галузі водопостачання та водовідведення робить
робочі місця безпечними та доступними для всіх працівників, незалежно від
статі.
В КП “Вінницяоблводоканал” станом на кінець 2019 року штатна
чисельність працівників складала 777 осіб. З цієї чисельності - жінок була
майже половина (44%) (Рис. 22).

Ж інки
44%

Чоловіки
56%

Рис. 22. Структура персоналу підприємства зя-етаттю у кінці 2019 р.

Структура персоналу КП “Вінницяводоканал” за віком має загальну
тенденцію до старіння. Як для чоловіків, так і для жінок середній вік перевищує
40 років (Рис. 23). Вікова структура майже не має гендерного дисбалансу, але
має значні проблеми, пов’язані зі збільшенням середнього віку персоналу.
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Рис. 23. Структура персоналу підприємства за віком у кінці 2019 р., осіб
Якщо розглянути структуру показників підприємства з точки зору
набутого працівниками досвіду, то тендерний дисбаланс відсутній. Більшість
працівників підприємства, як жінок, так і чоловіків має досвід роботи в галузі
до 10 років (Рис. 24).
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Рис. 24. Структура персоналу підприємства за досвідом роботи на кінець
2019, осіб
Більшість працівників КП “Вінницяоблводоканал”, як жінок, так і
чоловіків, мають середню спеціальну освіту. Частка жінок з вищою освітою є
більшою.
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100
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Інш е

П овну с е р е д н я освіта

С е р е д н ю с п ец іа л ь н у освіту
Інш у вищ у освіту
Вищ у еко н о м ічн у

Вищ у техн ічну

Рис. 25. Структура персоналу підприємства за рівнем освіти у кінці 2019
року, осіб
Якщо проаналізувати тендерний склад за окремими напрямками роботи
підприємства, то можна побачити, що більшість жінок та чоловіків зайняті в
загальновиробничому відділі (Рис. 26).
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А д м ін іс тр ати в н и й

З а га л ь н о в и р о б н и ч и й

Рис. 26. Структура персоналу підприємства за напрямками роботи у кінці
2019 р., осіб
Напрямок роботи в підприємства також обумовлює наявність необхідного
рівня освіти та заробітної платні. Так, адміністративний (67%) та відділ збуту
(43%) відділи мають значну кількість працівників,^аккотримали вищу освіту,
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тоді як загальновиробничий персонал лише 9% мають вишої освіти.
Тендерна диспропорція за напрямками роботи підприємства також
обумовлює диспропорцію рівня заробітної платні. Так, більша половина
чоловіків (54%) отримувала місячну заробітну платню у кінці 2019р. в розмірі
8000-15000 грн, тоді як більшість жінок (40%) отримувала заробітну платню в
розмірі 6000-8000 грн. (Рис. 27)
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Рис. 27. Структура персоналу підприємства за рівнем заробітної платні у
кінці 2019 р., осіб
Хоча підприємство і не має тендерної диспропорції за віком, досвідом
роботи, чи рівнем освіти, серед працівників існує тендерна диспропорція за
напрямком роботи, що обумовлює диспропорцію в рівні заробітної платні.
Посади у відділах збуту, кадрових службах, а також бухгалтерські посади мають
нижчий рівень оплати ніж інженерно-технічні посади.
В зв’язку з тим, що робота в сфері житлово-комунальних послуг на
сьогоднішній день є не престижною, обмежена кількість успішних рольових
моделей для наслідування жінками.
Крім того, ще одним важливим
чинником є вплив традиційних уявлень щодо розподілу тендерних ролей,
культурних і соціальних норм, які визначають Тендерну структуру ринку праці
за професіями та видами діяльності.
Для покращення питання тендерної рівності та захисту прав жінок Консультант
пропонує впровадити низку заходів, а саме:
1. Перехід до гнучкого робочого графіку, коли це дозволяють посадові
обов’язки.
2. Дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту прав жінок.
3. Запровадження лідерських профам і менторства для жінок.
4. Популяризація прикладів успішних жіночих кар’єр у сфері житловокомунальних послуг.
5. Заохочення жінок до підвищення рівня кваліфікації (курси підвищення
кваліфікації, тренінги та спецкурси тощо).

РОЗВИТОК людських РЕСУРСІВ
Розвиток людських ресурсів лежить в основі стійкого розвитку соціуму
Люди і спільноти, наділені необхідними знаннями та навичками, стають
архітекторами свого власного розвитку і отримують змогу вирішувати
різноманітні завдання в мінливому соціальному, економічному та екологічному
просторі. В контексті ефективного управління водними ресурсами та
безперебійного водопостачання та водовідведення, задача полягає в тому, щоб
розвивати людський потенціал на всіх рівнях для надання доступних, якісних і
стійких послуг за справедливу ціну. Отже, розвиток людського потенціалу
повинен складатись із потенціалу спільноти та організацій, які з нею
взаємодіють, сприяючи гармонійному обміну та інтеграції місцевого
потенціалу, а також місцевих знань з зовнішньою технічною інформацією та
соціальними навичками.
Серед усіх чинників виробництва людський фактор значною мірою
впливає на результати діяльності підприємства. Люди - найбільша цінність у
будь-якій організації, вони є чинником, що визначає цілісний чи непослідовний
характер господарської діяльності. Саме рівень підготовки і професіоналізму
персоналу забезпечує раціональне використання решти видів ресурсів.
Виходячи із цього, головною метою водоканалів стає забезпеченість
кваліфікованим персоналом, формування складу, структури, рівня професійної
відданості та професіоналізму всіх учасників виробничої діяльності.
Для забезпечення своєї ефективної діяльності водоканали повинні мати
широкий спектр спеціалістів різних професій. З кожним роком інтенсивний
розвиток промисловості та послуг пред'являє до фахівців будь-якої галузі
діяльності нові, більш високі, вимоги до рівня знань техніки, програмного
забезпечення, нормативних документів тощо. В таких умовах наявність
освіченого, добре підготовленого працівника є ключовим фактором для
збереження конкурентоспроможності у світовій економіці. Тим більше, коли
мова йде про сферу життєзабезпечення населення, альтернативи якій відсутні.
На забезпечення якості питної води та послуг з питного водопостачання/
водовідведення також впливають кваліфікація та компетентність працівників
підприємства водопровідно-каналізаційного господарства. Для вирішення цих
завдань необхідна підготовка фахівців на новому науково-технічному,
методичному та інформаційному рівні, які відповідають міжнародним
стандартам.
Принцип компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців
різних галузей народного господарства став одним із основних принципів в
сучасних умовах реформування освіти. Аналіз чинної нормативно-правової
бази у сфері освіти та професійної підготовки фахівців різних сфер
господарства показав наступне: метою освіти є всебічний розвиток людини як
особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних,
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для
успішної самореалізації, виховання відповідальних громадян, які здатні до
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь
іншим людям і суспільству, збагачення на
інтелектуального,
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економічного, творчого, культурного потенціалу народу України, підвищення
освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку держави та її
європейського вибору. В свою чергу, метою вищої освіти є підготовка
конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та
інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб
суспільства, ринку праці та держави кваліфікованими фахівцями.
Основним документом, що визначає зміст і процес навчання, є "освітня
(освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма" за
конкретним напрямком (профілем, спеціальністю) підготовки здобувана, що є
системою освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати
навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання
цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими
повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. Держава
встановлює обов'язкову базу для кожної основної професійної освітньої
програми через відповідні Стандарти вищої освіти, які розробляються для
кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до
Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та
оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої
освіти (наукових установ).
Вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань працівників, їх завдання,
обов’язки та спеціалізація, вимоги до кваліфікації працівників, які є основою
для формування професійних кваліфікацій визначаються професійними
стандартами. Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів
затверджено Кабінетом Міністрів України, згідно з яким проекти професійних
стандартів можуть розроблятися роботодавцями, їх організаціями та
об’єднаннями, галузевими (міжгалузевими) радами, центральними органами
виконавчої влади, науковими установами, іншими заінтересованими суб’єктами,
відповідно до Методики розроблення професійних стандартів, затвердженої
Мінсоцполітики. Розроблення професійного стандарту запроваджується
залежно від потреби роботодавців у кваліфікованій робочій силі, її розподілу за
робочими місцями (посадами), форм зайнятості та умов праці для окремої
професії, за якою присвоюється повна кваліфікація або для групи споріднених
професій (професійних назв робіт, посад) у певній сфері професійної
діяльності, або для окремих (однієї чи декількох) трудових функцій, за якими
присвоюються часткові
кваліфікації.
Професійні
стандарти
повинні
розроблятися за найбільш перспективними, запитуваними видами професійної
діяльності, професіями та кваліфікаціями, які користуються попитом на ринку
праці. Процедури присудження (присвоєння), підтвердження кваліфікацій, а
також порядок утворення та діяльності, і правовий статус суб’єктів, що
здійснюють діяльність з оцінювання і визнання освітніх та/або професійних
кваліфікацій, визначаються спеціальними законами та іншими нормативноправовими актами. На практиці профільним законом у сфері питної води,
питного водопостачання та водовідведення н^...-пер^бачено процедури

підтвердження відповідності кваліфікації спеціалістів.
Згідно із Законом України "Про технічні регламенти та оцінку
відповідності" (єдиний Закон, що визначає процедури оцінки відповідності
товарів, робіт, послуг, персоналу), сфера водопостачання та водовідведення
належить до неврегульованої галузі, де застосовується процедура оцінки
відповідності. Це означає, що в цій сфері застосовується добровільна оцінка
відповідності. Документи про відповідність, видані за результатами
добровільної оцінки відповідності, визнаються згідно з правилами,
визначеними українським та іноземним органами з оцінки відповідності або
згідно з правилами міжнародних чи регіональних систем оцінки відповідності,
членами яких є український та іноземний органи з оцінки відповідності.
Професійних стандартів і галузевої рамки кваліфікації для галузі
водопостачання та водовідведення не розроблено. Згідно із цим же Законом,
органом з оцінки відповідності може бути підприємство, установа, організація
чи їх структурний підрозділ, що здійснює діяльність з оцінки відповідності,
включаючи випробування, сертифікацію та інспектування; орган із сертифікації
- це орган з оцінки відповідності, який є третьою стороною та управляє схемами
сертифікації. Порядок акредитації органів з оцінки відповідності визначено
Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", згідно з
яким, акредитацію органів з оцінки відповідності, в тому числі органів із
сертифікації персоналу, здійснює Національне агентство акредитації України
Мінекономрозвитку України.
Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, наступне:
питання підвищення та підтвердження кваліфікації спеціалістів галузі
водопостачання та водовідведення мають системний характер і повинні
вирішуватися за однією встановленою законом процедурою;
^ профільний галузевий закон повинен містити чіткі вимоги до
обов’язковості підвищення та підтвердження кваліфікації спеціалістів галузі,
порядку її проведення та акредитованого кваліфікаційного органу;
^ держава, навчальні заклади і підприємства-роботодавці повинні брати
активну участь в процесі підготовки фахівців;
Безперервно скоординований процес навчання, підвищення кваліфікації і
підтвердження кваліфікаційного рівня фахівців галузі. Необхідно розробити
системний підхід до підготовки фахівців у сфері водопостачання та
водовідведення.
Законом України "Про професійний розвиток працівників" визначені
поняття:
атестація працівників, як процедура оцінки відповідності професійного
рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам та
проведення оцінки їх професійного рівня;
підтвердження кваліфікації працівників, як процедура визначення
відповідності професійних знань, умінь і навичок працівників установленим
законодавством вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх

^ професійне навчання працівників, як процес цілеспрямованого
формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та
вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно
виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної
діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва.
Обов’язок з організації професійного навчання працівників та
професійної атестації покладається на роботодавця (ст. 6). Законом передбачена
участь як професійних організацій, так і організацій роботодавців, їх об'єднань
у забезпеченні професійного розвитку працівників, які беруть участь у
формуванні та реалізації державної політики у цій сфері. Однак, на практиці,
узгодженості між вимогами підприємств-роботодавців і пропозиціями
освітніх закладів в питанні забезпечення випускниками необхідної
компетенції та професійної кваліфікації немає. Крім того, до основних
недоліків сучасної системи освіти можна віднести неефективну реалізацію
або ігнорування одного з основоположних принципів менеджменту якості орієнтації на споживача - підприємства-роботодавця, а також у відсутності
об'єктивних і адекватних критеріїв оцінки якості рівня підготовки
випускників освітніх установ і фахівців підприємств.
Наразі можна виділити наступні проблемні риси системи професійної
освіти:
^ відсутність рекомендацій роботодавця до випускника в системі навчання;
^ відсутність
об'єктивних
критеріїв
оцінки
затребуваності
та
конкурентоспроможності випускників;
^ відсутність ефективних критеріїв і зворотного зв'язку зі споживачами
праці підготовлених випускників;
^ відсутність механізму актуалізації професійних компетенцій;
відсутність механізмів підтвердження кваліфікації;
^ відсутність зв’язку із державною політикою та реформуванням галузей
тощо.
На відміну від ЄС, де проблеми розвитку кваліфікацій та стандартів
займають чільне місце в політиці, в профільних галузях і в галузі освіти.
Зокрема, важливими завданнями Болонського і Копенгагенського процесів є:
забезпечення порівняння та зіставлення кваліфікацій, що їх отримують
громадяни різних країн;
^ розширення можливостей освоєння кваліфікацій, в тому числі, шляхом
поступового накопичення одиниць кваліфікації (кредитних одиниць);
^ визнання кваліфікацій, отриманих у ході попередньої трудової діяльності
та в результаті формального й неформального навчання як основи ефективного
ринку праці в Європі тощо.
Як зазначається дослідниками зарубіжного досвіду, в країнах з
високорозвиненою економікою спостерігається тенденція дедалі більш
ретельної систематизації різних професійних характеристик і вимог, постійне їх
оновлення відповідно до потреб ринку праці. Першопричиною формування і
поширення професійних стандартів (їх систем) є те, що ршщк праці затребував
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фахівців нової формації, здатних швидко й адекватно увійти в виробничий
процес, забезпечуючи приріст нових, сучасних компетенцій. Тому важливою
причиною для розроблення професійних стандартів є уможливлення підготовки
таких фахівців як у сучасних навчальних закладах, так і на виробництві.
Головною особливістю професійних стандартів є функція поєднання, адже вони
покликані пов’язати кваліфікації з ринком праці.
Важливим етапом у євроінтеграції нашої країни було прийняття нової
редакції Закону України "Про освіту" від 05.09.2017, який змінив структуру та
рівні освіти. Зокрема, замість освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів було
запроваджено рівні Національної рамки кваліфікацій. Згідно із ст. 35 Закону, в
Україні функціонують Національна рамка кваліфікацій (це системний і
структурований за компетентностями опис її рівнів) та галузеві рамки
кваліфікацій (в яких конкретизується опис їх рівнів у термінах
компетентностей, що характерні для кваліфікацій певної галузі знань та/або
виду економічної діяльності). Процес впровадження Національної рамки
кваліфікацій в Україні формально розпочато, а затверджених галузевих рамок
кваліфікацій в Україні на сьогодні немає.
Крім того, ст. 39 Закону України "Про освіту" визначено поняття
"професійний стандарт" - це затверджені в установленому порядку вимоги до
компетентностей працівників, що слугують основою для формування
професійних кваліфікацій. Станом на 01.09.2019 року розроблено 78
професійних стандартів, які не мають статусу національного і розміщені на
сайті Репозитарію професійних кваліфікацій.
В
процесі
підготовки
фахівців
галузі
водопостачання
та
водовідведення беруть учать держава, навчальні заклади, підприємствароботодавці. І головне, що має створити держава, це безперервно
скоординований процес навчання і підвищення кваліфікації фахівців
галузі. В якому, на законодавчому рівні, будуть чітко визначені вимоги до
кваліфікації
персоналу
підприємств
водопровідно-каналізаційного
господарства, та взаємодія всіх учасників процесу:

Рис. 28. Учасників процесу підготовки фахівців галузі водопостачання та
водовідведення
Оцінка відповідності персоналу
Загальні правові та організаційні засади проведення процедур оцінки

відповідності визначені Законом України "Про технічні регламенти та оцінку
відповідності". Законодавець визначив законодавчо врегульовану і законодавчо
неврегульовану галузі, де застосовується процедура оцінки відповідності. З
01.01.2019 року, в Україні, в законодавчо регульованій сфері застосовується
єдина процедура оцінки відповідності продукції - згідно з Технічними
регламентами, які розповсюджуються на конкретну продукцію.
Згідно із ч.З. СТ.2 дія цього Закону не поширюється на обов’язкову оцінку
відповідності послуг. Обов’язкова оцінка відповідності послуг здійснюється
відповідно до законодавства (що є суто декларативною нормою). Таким чином,
сфера водопостачання та водовідведення, не підпадає під законодавчо
врегульовану сферу застосування єдиної процедури оцінки відповідності (ані
стосовно персоналу, ані стосовно послуг). У разі, якщо продукція, послуги,
персонал не підпадають під дію Технічних регламентів, проте, і виробники
(постачальники), і споживачі зацікавлені в наявності сертифіката відповідності
на таку продукцію (виробники - для підвищення конкурентоспроможності,
іміджу, впевненості в стабільній якості продукції, що виготовляється, споживачі
- для впевненості того, що продукція, відповідає встановленим вимогам), діє
процедура добровільної сертифікації.
Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" не
передбачено будь-яких вимог до здійснення добровільної оцінки відповідності.
Добровільна оцінка відповідності здійснюється на добровільних засадах, в
будь-яких формах, включаючи випробування, декларування відповідності,
сертифікацію та інспектування, та на відповідність будь-яким заявленим
вимогам. Документи про відповідність, видані за результатами добровільної
оцінки відповідності, визнаються згідно з правилами, визначеними українським
та іноземним органами з оцінки відповідності, які домовляються про таке
визнання, або згідно з правилами міжнародних чи регіональних систем оцінки
відповідності, членами яких є український та іноземний органи з оцінки
відповідності.
Тобто, в законодавчо неврегульованій сфері визнаний орган сертифікації
має право використовувати міжнародні стандарти, системи якості тощо.
Наприклад, документи, що встановлюють вимоги до процедури сертифікації
персоналу: 180, 8МТ-ТС-1 А, ЕЫ, ГОСТ, ДСТУ та інші процедурні документи.
В глобальному світовому контексті, водний сектор є найбільшим після
нафтового та енергетичного за рівнем надання послуг та функціонування, і
потребує кваліфікованих кадрів. В більшості зарубіжних країн сформовано
ринок послуг з питного водопостачання та водовідведення, який, в свою чергу,
формує вимоги до операторів водопостачання та водовідведення, невиконання
яких робить їх неконкурентоспроможними. А вимоги до професійної
кваліфікації та сертифікації операторів водопостачання та водовідведення є
частиною державного регулювання галузі і унормовано на законодавчому рівні:
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Germany

Система, "псдвніногс навчання" в Німеччині забезпечується
ТІСНОЮ співпрацею уряду Німеччини спіл&но з операторами
та асоціаціями підприємств водного господарства^ які гот*'ють навчальні
програми, Зофема. активна діяльність у питанні надання, підвищення кваліфікації.
видання інструкцій та посібників для спеціалістів водного сектора проводиться
Германсьшм водним паршерствоу іЩР'І яке є розробником міжвідомчої стратегії
розвитку кадрового потенціалу у водному секторі.

Austria
В Австрії освіта із навчання є важливими елементами австрійської системи
водопостачання. Під час адаптації авсфійсьшго законодавства до Водної
директиви СС, вимоги до кваліфікації та навчання персоналу цього сектору стали
частиною державної політики. Питанням підвищення кваліфікації та навчанням
спецапістіБ "майстрів веди" у есдному сек'орі переймаються
некомерційні асоціаці. Австрійська асоціація газу і води (ОУО\¥) та ^с ір ій с ь ка
асоціація з керівництва стічними ведами та відходами (0\¥А¥),

United Kingdom

8 Британії. Партнерство у сфері енергетики та комунальних послуг (The Energy
&U tite Skills Partnership)^ створене із 28 провідних
організацій у сфері енергетики и комунального господарства затвердило Стратегію
оновлення трудових ресурсів і професійних навичок в галузі до 2020 p.. яка
передбачає співробітництво з державними устаноезми. регуляторами в питанні
стимулювання збільшення інвестицій в професійну підготовку кадрів, перегляду та
затвердження навчальних програм, методів навчання для підвищення компетенції
професіоналів галузі

Рис. 29. Освіта в розрізі галузі комунального господарства в країнах
Європи
Крім того, питанням технічної професійної освіти у водному секторі
переймається Міжнародний центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, діяльність якого
направлена на скорочення дефіциту професійних навичок та задоволення
потреб ринку праці водного сектору.
Міжнародний досвід створення систем
сертифікації та підвищення кваліфікацій показує, що система сертифікації
(оцінки відповідності персоналу) повинна мати галузевий напрямок на рівні
незалежних організацій, об’єднаних за професійним галузевим напрямком, а
також підтримку держави та відповідну державну політику.
В свою чергу, сфера водопостачання та водовідведення України має свої
специфічні риси, однією з якої є монопольне становище підприємств галузі і
відсутність конкуренції.
проте,
на
нашу
думку,
саме
у сфері
водопостачання та водовідведення слід передбачити створення системи оцінки
та сертифікації кваліфікації випускників вищих навчальних закладів та
професійно-технічних закладів, а також персоналу піда^Щ й^тв водопровідно66

каналізаційного
господарства,
за
участі
профільних
міністерств,
саморегульованих організацій, підприємств-роботодавців, учбових закладів.
Окрім оцінки відповідності та сертифікації кваліфікації система має
передбачити утворення учбових базових центрів, на базі учбових закладів в
тому числі. Слід зазначити, що об’єктами сертифікації у сфері водопостачання
та водовідведення окрім кваліфікації спеціалістів повинні стати і послуги з
водопостачання та водовідведення, рівень якості яких має відповідати
встановленим стандартам.
Професійна освіта і навчання
На відміну від звичайного досвіду навчання в процесі роботи більшість
фахівців галузі водопостачання та водовідведення - наприклад, інженери і
практики, розробники політики, менеджери і оператори - придбали значну
частину своєї інформації та ідей в рамках формального навчального процесу,
спрямованого зверху вниз, і прагнуть передати його за такою ж вертикальною
схемою. Але, ще більш серйозним є той факт, що навчальні плани
університетів, програм безперервної освіти, технікумів, науково-дослідних
інститутів і навчальних центрів, в основному, представляють традиційні
програми навчання у сфері водопостачання та водовідведення. Таким чином,
невідкладне завдання полягає в тому, щоб одночасно трансформувати не лише
те, чому вчить формальна система, а й те, як вони вчать. Тому,
навчальні
заклади повинні повністю інтегрувати дискурс і критерії стійкості в свої
навчальні програми, щоб приділити набагато більше часу практиці.
Окрему увагу потрібно приділити ресурсним центрам - як державним, так
і приватним, які можуть відігравати важливу роль в наданні відповідних і
доступних послуг в області навчання/підвищення кваліфікації у сфері
водопостачання та водовідведення. На додаток до організації коротких курсів з
технічних і соціальних тем для широкого загалу, а також для спеціальних
навчальних закладів і програм, ресурсні центри в партнерстві з університетами
і іншими навчальними закладами можуть надавати програми навчання з
офіційною акредитацією. З огляду на їх гнучкість, а також близькість і контакт з
польовими програмами і реаліями, ресурсні центри можуть відіграти
стратегічну роль в інтерпретації та переказ потреб і вимог на місцях.
7. СИСТЕМА КОМУНІКАЦІЇ ІЗ СПОЖИВАЧАМИ ПОСЛУГ
Наразі у Вінницяоблводоканалі відсутня затверджена комунікаційна
стратегія, що призводить до несистемного та неповного висвітлення діяльності
Підприємства і стоїть на заваді об’єктивному розумінню громадянами тих
процесів, що відбуваються в комунальному виробничому підприємстві
водопровідно-каналізаційного господарства міста Вінниця та прилеглих
населених пунктів, які входять в сферу обслуговування Підприємства.

Н аявні інструменти зовніш ньої комунікації. Так, станом на початок
2019-го року Підприємство формує комунікацію за допомогою наступних
інструментів:

• веб-сайт Підприємства (посилання на джерело: https://vinvk.com.ua'):
• сторінка на Facebook (станом на початок 2019 року сторінка налічувала
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підписників.
Посилання
на
джерело:
https://www.facebook.com/vinvodokanal);
• екскурсії для студентів, школярів та ЗМІ по потужностях Підприємства.
• центрів обслуговування споживачів;
• комунікація із боржниками за допомогою сповіщання про борг в усній
формі телефоном, письмовій формі у вигляді листа-попередження та
СМС-повідомленням;
• Проведення/участь КП "Вінницяоблводоканал" в національних та
місцевих заходах (участь у конкурсах, проведенні фомадських заходів,
відкритих обговорень та слухань, прес-конференцій зі ЗМІ).
Ведення внутрішньої комунікації:
• Наявна мережа Інтранет;
• E-mail (паперовий та електронний документообмін за допомогою пошти
@vinvk.com.ua);
• Телефон (корпоративний та мобільний (месенджери));
• Наявність інформаційних стендів та дошок оголошень;
• Впроваджена система мотивації співробітників (матеріальної та
нематеріальної);
• Щомісячні, квартальні та річні збори та наради під час яких відбувається
спілкування та обговорення питань/проблем між представниками різних
структурних
підрозділів,
ієрархічних
рівнів
та
керівництвом
Підприємства.
• Наявні як горизонтальні (між особами однакового статусу або рівня в
соціальній ієрархії), так і вертикальні (між людьми, що стоять на різних
сходинках соціальної ієрархії) комунікаційні процеси.
"^Експертами не включено в перелік внутрішніх інструментів комунікації тих,
які відносяться до інструментів зовнішньої комунікації, адже кожен працівник
Підприємства на ряду із пересічним споживачем може почерпнути потрібну
для себе інформацію з джерел зовнішньої комунікації.
Кількість та різноманітність внутрішніх і зовнішніх комунікаційних
інструментів Вінницяоблводоканалу є значними за обсягом, але вони є не
завжди повними, своєчасними, узгодженими та адаптованими до потреб
аудиторій. Це стосується офіційних повідомлень для ЗМІ, наповнення веб
сайту, координації роботи підрозділів тощо. Реформи водоканалу малопомітні
ззовні й не завжди відомі іншим супутнім надавачам послуг населеного пункту,
на кшталт підприємств з електро-, тепло-, та газопостачання, через недостатньо
ефективну роботу внутрішніх каналів комунікації й неможливість подальшого
ефективного інформування фомадськості.
Суттєвим плюсом КП "Вінницяоблводоканал" у здійсненні комунікацій є
наявність єдиного комунікаційного підрозділу (відділу) - Відділ діловодства та
інформаційного забезпечення КП "Вінницяоблводоканал", який очолює всі
комунікаційні процеси підприємства й координує інформаційций обіг між усіма
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його структурними підрозділами та здійснює зв’язок із зовнішнім соціумом.
Робочий план Комунікаційної Стратегії
Загалом процес розробки плану комунікаційної стратегії нашими
експертами для водоканалу нерозривно пов’язувався з організацією і
плануванням його діяльності. Оскільки комунікація є похідною від основної
діяльності,
розробляючи
комунікаційної
стратегії
(далі
КС)
для
Вінницяоблводоканалу, наші фахівці ретельно вивчали міжнародні стандарти у
зазначеній сфері, а також вітчизняний досвід державних установ. Хоча задля
справедливості слід відзначити, шо в Україні відсутні комунальні підприємства,
які мають власний чіткий та затверджений план комунікацій.
Враховуючи все вищеописане та спираючись на міжнародний і
вітчизняний досвід у впровадженні комунікаційної стратегії, наші експерти
прийняли ряд рішень:
По-перше, ввесь план КС для покращення сприйняття та ефективності
втілення, вирішено розділити на дві частини:
• Частина 1. Оптимізація Внутрішньої Комунікаційної Стратегії (далі
ВКС);
• Частина 2. Оптимізація Зовнішньої Комунікаційної Стратегії (далі
ЗКС).
По-друге, строки реалізації зовнішньої комунікаційної стратегії повинні
охоплювати часовий відрізок до 2030-го року.
По-третє, втілення зовнішньої комунікаційної стратегії буде складатись з
трьох етапів:
о І Етап - від затвердження/прийняття керівництвом КП в дію розробленої
КС до 2023 року;
о II Етап - 2024 - 2026 роки;
о III Етап - 2027 - 2030 роки (дивись рисунок нижче).
По-четверте, строки реалізації ВКС повинні охоплювати часовий відрізок
до 2023-го року та проходити одним нерозривним етапом.

І Етап-від
затвердження/прийняття
керівництвом Ш в дію
розробленої КС до 2023 року

III Етап-2027-2030 роки

Рис. ЗО. Структура та етапи зовнішньої комунікаційної стратегії КП

До кожного етапу, як і в відповідності до частин КС, нашими фахівцями
запропоновано впровадження (за умов наявності їх удосконалення) та
використання відповідних наборів комунікаційних інструментів та ряд
рекомендацій щодо їх ефективного використання в відповідності до вимог
сучасного інформаційного простору.
Оптимізація та впровадження зовнішніх комунікативних процесів КП
"Вінницяоблводоканал" повинна охопити часові рамки до 2030 року та
реалізовуватись згідно розробленому стратегічному плану (дивись таблицю
нижче):

Табл. 14. План зовнішньої комунікаційної стратегії КП ’’Вінницяоблводоканал” на період до 2030 року
Період
Цільва аудиторія
Інструмент КС
впровадженії
Очікувані результати
(ЦА)
я
Модернізація сайту. Збільшення кількості відвідувачів Веб
І Етап
Всі цільові аудиторії
Веб-сайт Підприємства
сайту Підприємства.
Регулярне наповнення сторінки. Відповіді на звернення
І Етап
Всі цільові аудиторії дописувачів. Збільшення кількості та активності
Сторінка на Facebook
дописувачів сторінки Facebook Підприємства.
Впровадження Viber-бота (покращення процесу передачі
Месенджери в Viber та
І Етап
Споживачі
споживачами показників та їх опрацювання спеціалістами
Telegram
контакт центру).
Модернізація АТС (підвищення ефективності роботи
1 Етап
Споживачі
Call-центр
відділу).
Зміни робочого графіку та впроваджено системи онлайн
Центр обслуговування
запису до черги центрів обслуговування громадян, наявність
споживачів
II Етап
Споживачі
представника водоканалу в "Прозорих офісах" створених
(абонентський відділ)
Вінницькою міською радою. Покращення процесу
обслуговування споживачів.
Розміщення в закладах освіти профорієнтаційної продукції.
Поліграфічна,
II Етап
1 сувенірна та промо,
Всі цільові аудиторії За допомогою роздаткового матеріалу широкій аудиторії
^ продукція
ефективніше доносяться ключові повідомлення водоканалу.
і^
Створення сторінки Instagram а також YouTube каналу.
^ YouTube канал та
Активна діяльність PR-менеджерів Вінницяоблводоканалу
III Етап
Всі цільові аудиторії
■ Instagram сторінка
j (постійне оновлення публікацій). Приріст підписників та їх
висока активність (коментарі).
і
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Проведення кампанії із
залучення коштів на
реалізацію
комунікаційної
стратегії

Протягом всіх
етапів

ЗМІ;
Органи влади,
організації,
об’єднання та
експертне
середовище);
Бізнесове
середовище.

Соціальна активність
КП
"Вінницяоблводоканал"

Протягом всіх
етапів

Всі цільові аудиторії

Комунікація з
потенційними
робочими кадрами

Протягом всіх
етапів

Сфера освіти;
ЗМІ.

Комунікація зі ЗМІ

Протягом всіх
етапів

Всі цільові аудиторії

Протягом всіх
етапів

Органи влади;
Організації,
об’єднання та
експертне
середовище;
Інші комунальні
підприємства.

Комунікація з
громадськими
1організаціями,
об'єднаннями органами
місцевої влади та
іншими компаніями
надавачами послуг в

Залучення коштів від донорських, міжнародних та
національних організацій, фондів, неурядових організацій,
коштів інвесторів, меценатів та інших джерел фінансування
для підтримки реалізації комунікаційної стратегії
Підприємства.

Зростання кількості громадян, які вважають діяльність
Вінницяоблводоканалу ефективною;
Збільшення мешканців міста та регіону які відповідально
ставляться до довкілля (водного середовища).
Ведення активної інформаційно-роз’яснювальної кампанії в
закладах ПТНЗ та ВНЗ. Тісна співпраця з Центром
зайнятості, (очікуване збільшення випадків
працевлаштування молодих амбіційних кадрів).
У ЗМІ та соціальних мережах переважають повідомлення,
присвячені фаховому обговоренню діяльності підприємства
та його реформи, а не тем про застарілі мережі
водопостачання та як наслідок поганої якості води в місті,
необгрунтовано високих тарифів тощо.
Очікується: більш тісна співпраця і взаємодія з
громадськими об’єднаннями та громадськими активістами;
Налагодження зв’язків осіб відповідальних за комунікацією
водоканалу з особами відповідальними за зв’язки з
громадськістю інших комунальних підприємств міста
(обмін досвідом).
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місті
Очікується зменшення кількості боржників.
Комунікація із
Протягом всіх Споживачі;
боржниками
етапів
ЗМІ.
^/а випадок, якщо результати в кінці будь-якого з етапів не буде досягнуто необхідно провести процедуру з ’я сування
причин. Для цього потрібно створити комісію яку очолить керівник Підприємства з залученням експертів профільного
міністерства.
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8. ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Табл. 15. План заходів
Мета

Зменшення
техногенного
навантаження на
довкілля

Водний баланс системи
водопостачання

Проведення
гідравлічних
розрахунків

Створення системи
екологічного
моніторингу та
інформування
населення

Завдання
Організація проведення
Екологічної сертифікації
відповідно до 150 14001:2015
(проведення екологічного аудиту
в рамках сертифікації, який
дасть змогу виявити вузькі місця
з точки зору екологічної безпеки
та екологічного менеджменту
водоканалу)___________________
Усунення витоків, особливо це
стосується прихованих витоків
та пов’язаним із цим зниженням
енерговитрат
Управління тиском в мережі
водопостачання
Виявлення випадків
несанкціонованих “врізок” та
необлікованих втрат__________
Виявлення фактичного рівня
завантаженості мережі
водопостачання на всіх її
ділянках. Зокрема виявити
“вузькі місця”, приховані пориви
і тд.
Виявлення ділянок зниження
швидкості руху води з метою
усунення застійних явищ та
подальшої седиментації
мікрофлори та гідробіонтів на
внутрішній частині
водопроводів.
Розробка, організація та
впровадження комплексної
системи екологічного
моніторингу та інформування
громадськості на рівні
комунальних підприємств, її
імплементування до Державної
системи моніторингу.
(Частота проведення__________

Термін
виконання

31.12.2021

31.12. 2021

Відповідно до
плану
реконструкції

до 31.12.2022
Р-
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Мета

Завдання

Термін
виконання

моніторингу повинна бути
достатньою для отримання
репрезентативних даних по
параметру, моніторинг якого
проводиться)

Збереження стану
поверхневих та
підземних вод

• Організація управління
екологічною інформацією.

31.12.2021

• Організація співпраці зі ЗМІ в
частині інформування населення
щодо стану довкілля.

31.12.2021

• Проведення відновлення
(реконструкції) систем
водопостачання із метою
оптимізації водозабору
• Проведення оновлення
матеріально-технічного складу
лабораторій Комунального
підприємства
• Проведення відновлення
(реконструкції) систем
водовідведення із метою
зменшення ризику забруднення
поверхневих та підземних вод за
рахунок виникнення аварійних
розливів та скидів
• Реконструкція каналізаційних
споруд 3 модернізацією
технології знезараження стічних
вод із метою забезпечення
видалення надлишкового вмісту
фосфатів 3 метою уникнення
розвитку водоростей та
підвищення ступеню цвітіння
води поверхневих водних
об'єктів, до яких відбувається
скид очищених стічних вод 3

Відповідно до
плану
реконструкції
Відповідно до
плану
реконструкції

Відповідно до
плану
реконструкції

Відповідно до
плану
реконструкції

Мета

Завдання

Термін
виконання

усіма негативними наслідками
Реконструкція каналізаційних
споруд з модернізацією
технології"знезараження стічних
вод із метою забезпечення
видалення надлишкового вмісту
нітратів з метою уникнення
розвитку водоростей та
підвищення ступеню цвітіння
води поверхневих водних
об'єктів, до яких відбувається
скид очищених стічних вод з
усіма негативними наслідками
Забезпечення повторного
використання зворотних вод
відповідно до Наказу
Мінрегіонбуду від 12.12.2018
№341

Відповідно до
плану
реконструкції

Відповідно до
Планів
реалізації
заходів

9. ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Компоненти інвестиційних заходів для Комунального підприємства
“Вінницяоблводоканал” (КП “Вінницяоблводоканал”) були відібрані за
наступними критеріями:
Мінімальний період окупності та максимальна внутрішня норма
прибутку;
^ Потреба в інвестиціях пов’язана з законодавчими вимогами до якості
води;
^ Потреба в інвестиціях пов’язана з природоохоронними вимогами;
^ Інвестиції пов’язані з вимогами надійності та функціонування системи.
Запропоновані заходи спрямовані на поліпшення якості послуг
водопостачання та водовідведення за рахунок модернізації системи, підвищення
ефективності роботи споруд та скороченню втрат на технологічні потреби при
наданні послу водопостачання та водовідведення.
АНАЛІЗ СТАНУ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
Поточний стан активів КП “Вінницяоблводоканал” характеризується
високою часткою ветхого та аварійного обладнання та мереж водопостачання та
водовідведення що потребує значних інвестицій в інфраструктуру. Поточний
тариф на послуги компанії не передбачає достатніх обсягів фінансування на
оновлення інфраструктури.
Джерелом централізованого водопостачання Вінниці є річка Південний
Буг. На КП "Вінницяоблводоканал" працює дві водопровідних станції: № 2 для
забезпечення водою правого берега міста та № З - лівого берега.
Табл. 16. Стан системи водопостачання у 2019 році
Одиниця Значенн
Категорія
Показник
виміру
я
Кількість комплексів очисних
од.
2
споруд водопостачання
Водозабір
Кількість поверхневих водозаборів
2
од.
Кількість підземних водозаборів
од.
0
(груп свердловин)
Кількість встановлених насосних
агрегатів насосних станцій
од.
73
водопостачання
3 них кількість насосних агрегатів,
які відпрацювали строк корисного
од.
39
використання (експлуатації)
Кількість насосних станцій
Водонасосні станції
од.
22
підкачування води
Кількість насосних станцій І
од.
6
підйому
Кількість насосних станцій II, III і
24
од.
вище підйомів
Кількість резервуарів чистої води

од.
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Категорія

Показник

Установлена загальна потужність
водозаборів
Проектна та поточна Обсяг забору води з природних
потужність
поверхневих або підземних джерел
водозаборів
(власний І підйом)
Використання потужності
водозаборів
Установлена виробнича потужність
очисних споруд
Проектна та поточна
Обсяг очищення води на очисних
потужність очисних
спорудах
споруд
Використання потужності очисних
споруд
Установлена виробнича потужність
водопроводу
проектна та поточна
Обсяг води, поданої у розподільчу
потужність
мережу
водопроводу
Використання потужності
водопроводу

Одиниця
виміру
тис.
м^/добу

Значенн
я

тис. м'^

33511

%

35%

тис.
м^добу

200

тис. м^

33511

%

46%

тис.
м^добу

200

тис. м'^

29754

%

41%

260

Обсяг води що проходить крізь систему водопостачання значно скоротився
з моменту завершення будівництва основних компонентів системи. Значний
рівень втрат води в системі водопостачання потребує значних фінансових
ресурсів на оплату електроенергії та реагентів, що могли б бути використані на
поліпшення стану системи. Поточні проблеми якості послуг та рівня
обслуговування ускладнюють обґрунтування збільшення тарифу на послуги
компанії населенню. Залучення значних обсягів інвестицій, та зміни в методиці
формування тарифу є ключовим моментом для покращення інфраструктури та
зменшення втрат води.
Одним з головних компонентів що впливає на ефективність
водопостачання є частка нереалізованої води (НВ). НВ має значний вплив на
фінансовий стан комунального підприємства та його здатність надавати якісні
послуги. Для ефективної організації зменшення НВ необхідно створення
максимально точного водного балансу, що потребує аудиту всієї системи
вод оно стачання.
Аналогічна ситуація склалася з системою водовідведення з низьким рівнем
завантаження потужностей водовідведення та очисних споруд.
Табл. 17. Стан системи водовідведення та очисних споруд у 2019 році
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Категорія
водовідведення

Проектна та
поточна
потужність
системи
централізованого
водовідведення

Показник

Одиниця
виміру

Значенн
я

од.

1

од.

61

од.

22

Кількість очисних споруд
водовідведення
Загальна кількість насосних агрегатів
насосних станцій водовідведення
Кількість насосних агрегатів, які
відпрацювали строк корисного
використання (експлуатації)
Установлена потужність
водовідведення
Загальна установлена потужність
насосних станцій водовідведення
Установлена потужність очисних
споруд водовідведення
Використання потужностей
водовідведення
Використання очисних споруд

тис.
м^/добу
тис.
м^/добу
тис.
м^/добу

262,75

%

44%

%

44%

150

150

Табл. 18. Стан мережі водопостачання у 2019 році
Показник
Загальна протяжність мереж водопостачання,
усього
у тому числі: водоводів
вуличної мережі
внутрішньоквартальної та дворової
мережі
Щільність підключень до мережі водопостачання
Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж,
усього
у тому числі: водоводів
вуличної мережі
внутрішньоквартальної та дворової
мережі
Частка ветхих та аварійних мереж
3 них: водоводів
вуличної мережі
внутрішньоквартальної та дворової мережі
Табл. 19. Стан мережі водовідведення у 2019 році

Одиниця
виміру
км
км
км
км
од./км
км
км
км
км
%
%
%
%

Значення
630,4
71,500
273,8
285,1
42
169,6
43,8
57,7
68,1
27
61
21
24

Показник
у тому числі: головних колекторів
напірних трубопроводів
вуличної мережі
внутрішньоквартальної та дворової
мережі

Одиниця
виміру
км
км
км
км

Щільність підключень до мережі водовідведення

од./км

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж

км

у тому числі: головних колекторів
напірних трубопроводів
вуличної мережі
внутрішньоквартальної та дворової
мережі
Частка ветхих та аварійних мереж в їх загальній
протяжності
3 них: головних колекторів
напірних трубопроводів
вуличної мережі
внутрішньоквартальної та дворової мережі

км
км
км
км
%
%
%
%
%

Значення
42,200
48,000
157,6
300,4
219,28
90,6
12,0
24,5
27,3
26,8
17
28
51
17%
9%

Табл. 20. Динаміка зміни частки ветхих та аварійних мереж 2014-2019
роках
Одиниця
Значенн
Показник
Рік
виміру
я
2014
км
589
Загальна протяжність мереж водопостачання
2019
км
630,4
Загальна протяжність ветхих та аварійних
2014
км
125
мереж водопостачання
км
2019
169,6
Частка ветхих та аварійних мереж
2014
%
21,3%
водопостачання
2019
%
27%
Середня швидкість старіння мереж
20141,1%
%/рік
водопостачання
2019
2014
км
511
Загальна протяжність мереж водовідведення
2019
км
548,2
Загальна протяжність ветхих та аварійних
2014
км
65
мереж водовідведення
2019
км
90,6
Частка ветхих та аварійних мереж
2014
%
12,7%
водовідведення
2019
17%
%
Середня швидкість старіння мереж
20140,8%
%/рік
водовідведення
2019

Головним напрямком покращення стану інфраструктури підприємства є:
• зменшення втрат води;
• зниження власного споживання води в процесі її підготовки для
споживача;
• покращенням енергетичної ефективності.

АНАЛІЗ ТА ЗАХОДИ З ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ
ВОДОЗАБІР ТА НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ
На підприємстві використовується 2 водозабори поверхневих вод, що
забезпечують 100% потреби води споживачів послуг компанії.
Наразі відбувається реконструкція систем водозабору та будується нова
станція 2 підйому на кошти кредиту иРІР-2.
Насосні станції З підйому потребують реконструкції.
Весь обсяг води перекачується до споживача власними насосними
станціями (Табл. 21).
Табл. 21. Поточний стан системи перекачування води
Одиниця
Значенн
Показник
вимірювання
я
Кількість насосних станцій 1 підйому
од.
6
24
Кількість насосних станцій 2 підйому та вище
од.
22
Кількість станцій підкачування
од.
од.
73
Кількість встановлених насосних агрегатів
39
Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали
од.
амортизаційний термін
За даними Звіту фази II становлено, що фактичне завантаження
водозаборів та насосного обладнання є значно нижчим за проектні показники.
Це призводить до збільшення витрат електроенергії. Загальний відсоток
амортизованого насосного устаткування становить 43 % (Рис. 31):
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Рис. 31. Стан насосних агрегатів що знаходяться в експлуатації у 2019р.
Заміна насосних агрегатів, встановлення частотного регулювання,
реконструкція/заміна запірної арматури дозволить скоротити витрати
електроенергії на перекачування води.
Мережі водопостачання
Оцінка обсягу інвестицій у капітальне оновлення водопровідної мережі
розроблено на основі поточних даних стану системи з даних державної
статистичної звітності підприємства.
Поточний стан системи водопостачання показано на Рис. 32.
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Рис. 32. Довжина мереж водопостачання КП “Вінницяоблводоканал” у
2019р.
Грунтуючись на міжнародному досвіді рекомендована частка річної заміни
мережі водопостачання має складати 2,5%. У випадку якщо поточна частка
ветхих та аварійних мереж водопостачання складає менше 25%, ми
рекомендуємо заміняти 10% від поточної кількості ветхих та аварійних мереж на
рік (тобто відсоток заміни буде між 0% та 2,5%).
План
капітального
оновлення за цим проектом має бути доповненням, а не заміною інших існуючих
планів оновлення мережі.
Розрахункове значення частки ветхих та аварійних мереж водопостачання
за таких темпів заміни у 2030 році зазначена в Табл. 22.
Табл. 22. Прогноз частки ветхих та аварійних мереж водопостачання у 2030
році
Одиниця
Значенн
вимірюванн
Показник
я
я

Заміна мережі водопостачання має проходити не точковим методом а у
вигляді заміни всієї мережі всередині зони водопостачання. Це дозволить
ефективне оцінювання впровадження заходів а також мінімізує витрати на заміну
мережі.
Важливим аспектом реконструкції водопровідних мереж є також вибір
матеріалу труб для заміни. Найбільш ефективним для більшості діаметрів є
використання поліетиленових труб. Поліетиленові труби мають відмінні технікоекономічні показники безпосередньо пов'язані з низькою собівартістю
експлуатації, низькими витратами на установку і довгим терміном служби, а
також можливістю утилізації трубопроводу після закінчення експлуатації.
Застосування напірних поліетиленових труб має ряд суттєвих переваг у
порівнянні з металевими, а саме:
♦ невелика вага, приблизно в 5 разів легше за металеві, що значно полегшує
і спрощує монтаж;
♦ чудові гідравлічні показники;
♦ висока пропускна здатність, немає заростання;
♦ завдяки пружності матеріалу, висока стійкість до гідроударів;
♦ висока антикорозійна стійкість до лужних, кислотних або інших
середовищ;
♦ матеріал повністю інертний і жодним чином не впливає і не міняє
властивості води;
гарантований строк експлуатації становить понад 50 років.
Вартість проведення робіт з реконструкції має враховувати усі види робіт,
в тому числі і відновлювальні роботи, як покриття (асфальтного, плиточного,
тощо) так і відновлення, де це необхідно, родючого шару землі. Розрахунковий
обсяг заміни мережі водопостачання між 2020 та 2030р. вказаний в Табл. 23.
Табл. 23. Довжина мережі водопостачання яку планується замінити щороку
між 2020-2030, км
Одиниця
Значення
Тип мережі
вимірювання
1,788
км
Водоводи
5,420
км
Вулична мережа
6,580
Внутрішньоквартальна та
км
дворова мережа
13,788
км
Разом

Водоочисні станції. Системи знезараження води
Процеси знезараження води направлені на знищення можливих патогенних
бактерій та вірусів на кінцевій стадії обробки води і для поліпшення санітарного
стану споруд на попередньому етапі очищення.
Табл. 24. Застосування систем знезараження станом на 2018 р.

Технологія

Кількість працюючих систем

Рідкий хлор
Гіпохлорит
Ультрафіолет

4
0
0

Технологія застосування рідкого хлору для знезараження води не є
достатньою, враховуючи те, що з кожним роком вимоги до якості питної води
стають дедалі жорсткіші.
Результати досліджень останніх років показали, що хлорування не може
повністю гарантувати безпеку питної води по мікробіологічним показникам.
Також, є значні технологічні недоліки, як то виявлення недостатність
ефективності у відношенні вірусів. Ряд патогенних мікроорганізмів має стійкість
до дії хлору.
Основні недоліки застосування рідкого хлору:
^ Хлор є сильнодіючою отруйною речовиною, тому підприємства, які його
застосовують є об’єктами підвищеної небезпеки;
^ Хлор погіршує органолептичні якості води;
^ Знезараження вимагає доволі тривалий час контакту з хлором (не менше
ЗО хвилин) та забезпечення ретельного перемішування;
^ Необхідність забезпечення точного дозування;
^ Необхідність зберігання великого запасу хлору;
^ Можливість витоків хлору;
^ Дотримання особливих суворих правил при облаштування та експлуатації
хлораторних установок.
Комплексна модернізація система знезараження води має бути основана на
впровадженні знезараження у два ступені з використанням хімічного та
фізичного методів обробки води.
Можливим шляхом усунення недоліків є заміна рідкого хлору на
гіпохлорит натрію або діоксид хлору.
Дезінфекційна дія гіпохлориту заснована на тому, що при розчиненні у
воді він так само, як і рідкий хлор, утворює гіпохлоритну кислоту та гіпохлоритіони, які мають окислювальну і дезінфекційну дію. Зберігаючи всі переваги
процесу хлорування, метод знезараження за допомогою розчинів гіпохлориту дає
змогу уникнути основних труднощів, пов'язаних з роботою з високотоксичним
рідким хлором.
Недостатня ефективність дії гіпохлориту натрію проти вірусів
застосування
компенсується наступним фізичним етапом очищення
ультрафіолетового випромінювання.

ю Висока ефективність у відношенні до всіх видів мікроорганізмів та
вірусів;
ю Скорочення часу проведення технологічних процесів;
ю Компактність установок;
ю Незмінність смакових якостей і хімічних властивостей води;
^ Простота технологічного обладнання;
ю Підвищення екологічності процесу, істотне здешевлення процесу
знезараження.
Застосування двоступеневої схеми знезараження питної води дозволить
скоротити витрати на реагенти та електроенергію на 30-40%.
АНАЛІЗ ТА ЗАХОДИ З ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Насосні станції водовідведення
Перекачування стічних вод забезпечують 24 каналізаційні насосні станції.
Із 61 насосних агрегатів амортизаційний термін відпрацювали майже 40 %.
Останні ремонтні роботи на КИС виконувалися у 2004-2008 рр.
Витрати електричної енергії на перекачування стічних вод становлять 4698
З
з
тис. кВт*год, витрати електроенергії на 1 м стічних вод - 0,768 кВт*год/м .
Каналізаційні станції водовідведення потребують реконструкції, в тому
числі заміни насосного обладнання/встановлення частотного регулювання.
Мережа водовідведення
Обсяг інвестицій у капітальне оновлення водопровідної мережі
розрахований на основі даних державної статистичних форм звітності
підприємства. Поточний стан системи водовідведення показано на Рис. 33.
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Рис. 33. Довжина мереж водовідведення КП “Вінницяоблводоканал” у 2019
РДля підприємства водопостачання та водовідведення було визначено
динаміку зміни частки ветхих та аварійних мереж водовідведення ґрунтуючись
на середній динаміці старіння мережі.
Грунтуючись на міжнародному досвіді рекомендована частка річної заміни
мережі водовідведення має складати 2,5%. У випадку якщо поточна частка
ветхих та аварійних мереж водовідведення складає менше 25%, ми
рекомендуємо заміняти 10% від поточної кількості ветхих та аварійних мереж

на рік (тобто частка заміни буде між 0,0% та 2,5%). План капітального
оновлення за цим проектом має бути доповненням а не заміною інших існуючих
планів оновлення мережі.
Розрахункове значення частки ветхих та аварійних мереж водовідведення
за таких темпів заміни у 2030 році зазначена у Табл. 25.
Табл. 25. Прогноз частки ветхих та аварійних мереж водовідведення у 2030
році
Показник
Значення
Річна заміна мереж водовідведення, км
7,385
17,0%
Частка ветхих та аварійних мереж водовідведення у 2019
Прогнозна частка ветхих та аварійних мереж водовідведення у
0,0%
2030
Заміна мережі водовідведення має проходити не точковим методом а у
вигляді заміни всієї мережі всередині зони каналізування. Це дозволить
ефективне оцінювання впровадження заходів а також мінімізує витрати на
заміну мережі. Важливим фактором, для забезпечення нормальної та
довговічної експлуатації каналізаційних мереж, є врахування змін швидкості
потоків для недопущення випадання осаду у лотках/трубах, його гноїнню та
утворенню шкідливих та руйнівних середовищ. Щорічний розрахунковий обсяг
заміни мережі водовідведення вказано в Табл. 26.
Табл. 26. Довжина мережі водовідведення яку планується замінити щороку
між 2020-2030, км
Довжина
Значення
Тип мережі
1,055
Головні колектори
км
Напірні трубопроводи
км
1,200
2,550
Вулична мережа
км
2,580
Внутрішньоквартальна та дворова
км
мережа
7,385
км
Разом
Очисні споруди водовідведення
Існуюча каналізаційна очисна споруда не відповідає сучасним умовам.
Зниження загального обсягу водокористування призвело до значущої
невідповідності рівню завантаженості очисного комплексу, нерівномірній
подачі стічних вод і, як наслідок, зниження ступеню очистки і зависоких обсягів
електроспоживання.
Табл. 27. Частка використання очисних споруд
Частка використання очисних >
Водоканал
споруд
44%
КП “Вінницяоблводоканал”
Підприємством проведено часткове оновлення очисних споруд, також
необхідно оновити систему аерації з її подальшим контролем.
Реконструкція очисних споруд має бути цілісною, враховуючи як зміни в

гідравлічному режимі, так і в хімічному складу стічних вод.
Заміна насосного обладнання забезпечить постійність і безперервність
процесу очищення. Встановлення
насосів відповідних потужностей з
регулюванням
частоти
обертів двигуна знизить
обсяг споживання
електроенергії не менше чим на 20%.
Сполуки азоту містяться у стічних водах у вигляді органічних та
неорганічних сполук. У міських стічних водах органічних з ’єднання
представлені у вигляді амонійного азоту. Неорганічні з ’єднання це відновлені
КН4+ і ЫНЗ та окисленими формами N 0 2 і N 03. Екологічна небезпека
неорганічних сполук різна: найбільш токсичними є нітрити, найбільш
безпечними нітрати, амоній займає середнє положення.
Фосфор входить до складу фосфатів, які інтенсивно використовуються в
складі миючих засобів і пральних порошків. Фосфати знаходять широке
застосування в харчовій промисловості і в процесах водопідготовки.
Аналіз вмісту фосфатів - важлива складова комплексного контролю складу
води.
Хороша розчинна здатність фосфорорганічних сполук у воді обумовлює
безсумнівну небезпеку для навколишнього середовища і людського організму.
Це обумовлено здатністю фосфорорганічних сполук хімічно зв'язувати і
дезактивувати біологічні каталізатори різних реакцій в організмі.
Фосфорорганічні сполуки мають кумулятивні властивості в живих
організмах, що ще більше підсилює їх токсичний вплив на навколишнє
середовище.
Робота аеротенків є одним з найважливіших елементів в процесів
очищення стічних вод. Реконструкція аеротенків має включати:
^ Конструктивні рішення, щодо забезпечення допустимого рівня
денітрифікації та дефосфатизації;
^ Безперервний контроль вмісту кисню у спорудах;
Автоматичну систему контролю подачі кисню;
^ Оптимізацію роботи насосного обладнання;
Облаштування системою 8САВА.
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ
Важливість лабораторних досліджень і вимірювань неможливо
переоцінити. Завдяки їм вдається забезпечити щоденне ефективне вирішення
задач постачання питної води, а також забезпечення попередження забруднення
водойм від скидів стічних вод.
Якість питної води забезпечується відповідно до вимог Державних санітарних
норм та правил “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10) та Директиви Ради 98/83/ЄС від З листопада
1998 року “Про якість води, призначеної для споживання людиною”.
Сьогодні для контролю якості питної води використовується 82
показники, які поділяються на 10 основних груп (Табл. 28).
Табл. 28. Показники якості питної води
Кількість показників
Характеристика

Характеристика
Мікробіологічні
Вірусологічні
ПаразитологІчні
Мікологічні
Рівень токсичності
Радіаційної безпеки
Органолептичні
Хімічні
Токсикологічні характеристики нешкідливості
хімічного складу
Характеристики вторинного забруднення через
застосування реагентів в процесі водопідготовки

К ількість показників
8
1
2
1
4
2
4
17
ЗО показників (22 неорганічні, 6- органічні, 2 інтегральні);
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Об’єктами контролю є:
Вода в місці водозабору;
На очисних спорудах водопостачання, в процесі очищення;
Перед надходженням у розподільчу мережу;
^ В системі розподільчих мереж.
Наявність сучасного лабораторного оснащення сприяє ефективному
вирішенню щоденних задач по забезпеченню якісною питною водою та захисту
здоров’я населення.
Лабораторія атестована та має необхідне обладнання для виконання
своєчасних та якісних вимірювань.
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОЧИЩЕННЯ СТШНИХ ВОД
Роль лабораторії у системі водовідведення не менш важлива ніж
лабораторія водопостачання, особливо приймаючи до уваги, тенденцію до
погіршення якості стічних вод.
Для забезпечення ефективного та надійного функціонування системи
водовідведення міста Вінниця були розроблені та затверджені рішенням
виконавчого комітету Вінницької міської ради “Правила приймання стічних вод
у систему централізованого водовідведення м. Вінниці” (від 11.10.2018 р. №
2208), які встановлюють правила та вимоги до складу та властивостей стічних
вод, що скидаються в міську каналізацію. Лабораторні дослідження проб
стічних вод дозволяють попередити аварійні скиди в мережу каналізації, що
можуть ускладнити роботи очисних споруд Водоканалу.
Лабораторно-виробничий контроль повинен бути організований на усіх
етапах і стадіях очищення стічних вод і обробки осадів як для оцінки кількісних
і якісних показників роботи очисних споруд, так і для реєстрації кількості і
якості стічних вод і осадів, що обробляються.
У процесі експлуатації очисних споруд необхідно постійно аналізувати
результати лабораторно-виробничого контролю для забезпечення найвищих
техніко-економічних показників роботи споруд, удосконалення технологічних

процесів, уточнення доз реагентів.
Ефективність роботи окремих споруд та всього комплексу очисних споруд
каналізації контролюють за складом стічних вод і осадів перед кожним етапом
очистки і після нього.
Склад стічних вод постійно контролюють за фізико-хімічними (не менше
21 показників) і показниками та періодично на небезпечні бактеріальні, вірусні,
токсичні та радіоактивні забруднення.
Склад осадів стічних вод, що утилізуються на мулові майданчики
контролюють за 5-ма показниками. Для осадів, які використовують як добрива,
додатково визначають: азот, фосфор, калій, кальцій, солі важких металів, а також
кількість життєздатних яєць гельмінтів.
Систематичний аналіз результатів лабораторно-виробничого контролю
спрямований на вчасне виявлення порушень у технологічному процесі і
попередження відводу води, яка не відповідає встановленим вимогам.

10. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Мета та цілі економічного моделювання
На теперішній час, специфіка формування тарифів на водопостачання та
водовідведення не стимулює водоканали до оновлення та модернізації основних
засобів з метою підвищення енергоефективності, зниження витрат на
обслуговування та аварійності, використання сучасних технологій моніторингу
та управління тощо. Ці витрати та втрати так або інакше через тариф лягають
на плечі споживачів. Однак, без проведення комплексних заходів та інвестицій в
основні фонди, неможливе істотне покращення показників ефективності,
ресурсо- та енергоємності водоканалів, зниження аварійності та вартості
обслуговування. Впровадження таких заходів має відбитися у значному
покращенні якості послуг, нормалізації динаміки зростання тарифів та
доступності послуг для споживачів.
Метою фінансово-економічного аналізу є економічна оцінка повного або
часткового впровадження, модернізації або заміни основних фондів
підприємства, що надає послуги з водопостачання та водовідведення, при умові
збереження соціально-допустимого рівня тарифів для населення на ці послуги.
Для потреб аналізу підготовано комплексну фінансово-економічну модель, що
враховує залучення довготермінового кредиту міжнародних кредитнофінансових інституцій для фінансування інвестиційних заходів.
Основні припущення
Об’єкт прогнозування. Початок розрахунків - 2019 (базовий рік
розрахунків). Рік початку імплементації проекту - 2020.
Прогноз проекту був проведений на засадах 100% фінансування за
рахунок залучених (кредитних) коштів.
Глибина планування. Глибина планування становить 11 років, в період
2020-2030 роки.
Ставка дисконтування. Ставка дисконтування складає 6,54%
Строк кредиту. Строк кредиту (максимальний) визначено на рівні 10
років. В цей період має бути погашений залучений кредит.
Валюта використовується в аналізі. Аналіз проводиться в українській
гривні (UAH). Передбачається, що всі компоненти проекту оплачуються в
гривнях.
Кредити, отримані від міжнародних фінансово-кредитних установ в
доларах США (USD) та перераховуються за прогнозним обмінним курсом.
Фактичний середньорічний офіційний курс долару в 2019 році станом на
11.11.2019, відповідно до даних Національного Банку України, склав 26,15
грн/дол.
Фактичний середньорічний офіційний курс долару в 2020 році станом на
31.12.20, відповідно до даних Національного Банку України, склав 26,96
грн/дол.
Рівень цін. в розрахунках використовуються фіксовані ціни 2019 року.

Заміна основних фондів. Без проведення комплексних інвестицій в
основні фонди, неможливе істотне покращення показників ефективності,
ресурсо- та енергоємності водоканалів, зниження аварійності та вартості
обслуговування.
Отже, прогноз включає в себе оцінку імплементації ряду заходів по заміні
або модернізації активів, для чого використовуються кошти залучених кредитів.
В рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та
розвитку проекту "Другий проект розвитку міської інфраструктури" планується
провести комплексну модернізацію систем водопостачання та водовідведення
м. Вінниці.
Сума позики для КП «Вінницяоблводоканал» становила 40,863 млн. дол.
США, у тому числі:

- 96,6% від позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку
(Угода про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та
розвитку № 8391-ПА від 26 травня 2014 року) - 39,473 млн. дол. США;
- 3,4% від позики Фонду Чистих Технологій (Угода про позику між
Україною та Фондом Чистих технологій №ТР017112 від 26 травня 2014
р.) - 1,390 млн. дол. США.
28 лютого 2017 року було підписано відповідні договори про
субкредитування
№ 13010-05/25 та 13010-05/26 між Міністерством
фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, Вінницькою міською радою,
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, та КП “Вінницяоблводоканал” .
В результаті реструктуризації Другого проекту розвитку міської
інфраструктури, Міністерство фінансів України та МБРР 31 липня 2020 року
підписали зміни до Угод про позику № 8391-иА та №ТР017112 від 26 травня
2014 року, якими передбачено:
- продовження дати закриття проекту на 24 місяці з метою повного
виконання всіх діючих контрактів та досягнення цілей проекту (до 3 1
жовтня 2022 року);
- сума позики для КП «Вінницяоблводоканал» скорочена з 40,863 млн.
дол. США до 16,1 млн. дол. США, в тому числі:
- позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку - скорочена з
39,5 до 16,051 млн. дол. США
- позика Фонду Чистих Технологій скорочена з 1,39 до 0,075 млн. дол.
США, а також змінені відсотки фінансування позики:
Міжнародний банк реконструкції та розвитку збільшив відсоток
фінансування кредиту з 96,6% до 99,57%;
Фонд Чистих Технологій зменшив відсоток фінансування кредиту з
3,4% до 0,43%.
Річний коефіцієнт обслуговування боргу (АВ8СЯ). Значення річного
коефіцієнту обслуговування боргу (АП8СК) за період користування кредитом

не має перевищувати значення 1,3.
Податок на додану вартість (ПДВ). Ставка ПДВ складає 20%. В
фінансовій моделі ПДВ застосовано відповідно до Податкового Кодексу
України (ПКУ). Доходи і витрати у фінансовій моделі, здебільшого зазначені без
ПДВ. Динаміка розрахунків ПДВ (податковий кредит, повернення ПДВ тощо)
розраховано в моделі окремим блоком та відповідним чином впливає на
грошові потоки проекту.
Податок на прибуток підприємств. Ставка Податку на прибуток в
Україні складає 18% (відповідно до ПКУ). Для потреб моделювання така ставка
була використана на всю глибину розрахунків.
Умови кредиту. Для цілей фінансового моделювання та аналізу
запропонованих заходів, зроблене припущення, що Компанія не має існуючих
кредитів або інших довгострокових фінансових зобов'язань.
Орієнтовний план фінансування проекту передбачає 100% залучене
фінансування.
Умови не були оформлені в кредитному договорі між Компанією та
Позичальником. Для проведення фінансового аналізу передбачаються наступні
умови позики;
• доля кредиту: 100%;
• валюта кредиту: П8П;
• тип кредиту: кредитна лінія;
• тривалість: 15 років;
• пільговий період: 5 років;
• відсоток за користування кредитом: 3% на рік;
• ставка разової комісії за відкриття кредиту: 0,25%.

Капітальні витрати. Впровадження проекту передбачає
(модернізацію, реконструкцію або заміну) по напрямках:
Система обліку:
о Встановлення лічильників;
о Періодична перевірка та заміна лічильників.
Система водопостачання:
о Водозабір;
о Водоочисна станція;
о Водонасосна система;
о Водопровідна мережа.
Система водовідведення:
о Каналізаційна Очисна Система;
о Каналізаційна Насосна Станція;
о Мережа водовідведення;
Впровадження сучасних інформаційних технологій;
о 8САОА - диспетчерське управління та збір даних;

заходи

о
о
о
о

ГеоінформацІйна система (GIS);
Гідравлічна модель;
Система виставлення рахунків (білінг);
Система контролю заборгованості;

Закупівля лабораторного обладнання;
Закупівля спец.техніки;
Інші заходи.
План капітальних витрат наведено в Табл. 29 та графічно на Рис. 34
Табл. 29. План капітальних інвестицій по роках (тис. грн., без ПДВ)
2020

П о к а зн и х

2021

1

2022

1

2023

2026

1

2027

2СС8

2030

2029

1

С и с т е м а о б л ік у (л іч и л ь н и к и )
С и с т е м а о б л ік у ( л іч іс ш іи к и )

т ч е. срн . B H E E S I

5262

1269

1269

С и с т е м а о б л ік у (за м ін а ліч и л ьн и к ів)

т ч е. ф Н

1350

1353

2 603

2 873

2 873

40000

40 000

40000

40000

40000

30000

3 0 000

30000

30000

30000

50 585

50585

2873

3 073

3 373

3 373

3 373

3 873

50 585

50 585

50 585

50 585

50585

50585

С и стем а водопостачання
В о д о за б ір

тче ф н .

В о д о о ч и с н а с та їш ія (В О С )

тче ф н .

В о д о н а с о с н а с и с т е м а (В Н С )

тч е фМ .

25 0 0 0

25 000

В о д о п р о в ід н і м е р е ж і

тч е. ф н

50 585

50585

50 585

6 6 667

66 667

6 6 666

5 000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

57 575

5 7 575

57 575

57 575

5 7 575

57 575

57 575

57 575

57 575

57 575

42468

4 2 468

1000

1000

1000

800

500

500

500

1

С и с т е м а в о д о в ід в е д е н н я
К а и а л іза ц ій н о -о ч и сн а с и с т е м а (К О С )

тч е ф И ü

К а н а л іза ц ій н о н а с о с н а стан ц ія (К Н С )

™ с фН

М е р е ж і в о д о в ід в ед ен н я

тче ф н .

f

’

57575

І н ф о р ч а и ііік і т е х н о л о г ії
З С А О Л , 0 5 , П д р о -м о л е л ь , СаІІ-иентр

ти с ф н

ін ш е
Л а б о р а т о р н е обладнання

ти с ф Н

500

Т еинка

тч е ф Н

І 500

тч е ф и

Р а з о м І н в е с т н и іП

1250

'.і.- ,: .

Економічний
результат
впровадження
інвестиційних
заходів
передбачається у вигляді зниження щорічних втрат води, витрат на
електроенергію, витрат на реагенти та матеріали та інші експлуатаційні
витрати, а також зниження аварійності і відповідної кількості ремонтів.
Інвестиційний план (без ПДВ)

т ис грн

Техника
■ Лабораторное оборудование

350 ООО 3 2 5 907

• SCADA. GIS. Гідро-модель СаІІ-центр

300 ООО

■ Біогазова Когенераційна установка
Мережа водовідведення

250 ООО

■ Каналізац, Насосна Станція (КНС)

200 ООО

■ Каналізац Очистна Система (КОС)

150 ООО

112033

100 000

Водопровідна мережа
Водонасосна система (ВНС)

я Водоочистна станція (ВОС)

50 000

Водозабір
о
см
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о
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о
см

<
Г)
см
о
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о
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о
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о
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о
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■ Система обліку (повірка та заміна)
« Система обліку (лічильники)
Разом Інвестицій

Рис. 34. Інвестиційний план проекту
Амортизація
Модель включає в себе розрахунок амортизації капітальних інвестицій.
Розрахунок амортизації нових основних фондів передбачено на основі строку
корисного використання активів. Податкове законодавство України (Податковий

Кодекс, ст. 138.3.3.) визначає 16 категорій основних засобів та їх мінімально
допустимі строки амортизації. Є кілька методів амортизації, які можуть бути
використані як для бухгалтерських, так і для податкових цілей. У
цієї
фінансовій моделі, використовується прямолінійний метод амортизації для всіх
основних засобів, що підлягають амортизації.
Основним об’єктом інвестицій є обладнання та об’єкти зі строком
експлуатації від 5 до 50 років, в т.ч. для цілей моделювання, розподілено за
групами, відповідно до Табл. ЗО.
Табл. ЗО. Розподіл нових основних засобів за групами амортизації__________
Строк корисного жЗІ Доля В
загальному
використання,
Групи
років
обсягу інвестицій
40%
Резервуари, Передавальні та
■
50
Розподільчі мережі
20%
40
Споруди, Свердловини
15%
20
Будівлі
15
10%
Обладнання
10%
10
Пристрої
5%
5
Машини та обладнання
Оскільки проектом передбачається залучення, оновлення або модернізація
значної частини основних засобів, амортизація є надзвичайно вагомим
економічним фактором.
Відповідно до методики розрахунку тарифу на
послуги
з
централізованого
водопостачання
та
централізованого
водовідведення, амортизація займає відповідне місце в структурі собівартості
послуги. Та як видно з Рис. 37, амортизація найістотнішим чином впливає на
структуру витрат.
Експлуатаційні витрати
Початкові експлуатаційні витрати зафіксовані на рівні показників,
зазначених в Структурі тарифів на централізоване
водопостачання та
централізоване водовідведення КП "Вінницяоблводоканал"’ на 2019 рік.
Прогноз динаміки експлуатаційних витрат ґрунтується на очікуваній окупності
кожної групи інвестиційних заходів, що склалися в галузі централізованого
водопостачання та водовідведення. За умов відсутності конкретних розрахунків
по кожному типу заходів або комплексно, такий спосіб вважається умовноприйнятним.
Прогноз динаміки витрат на водопостачання та водовідведення
заснований на ряді факторів, що впливають на витрати протягом строку дії
проекту. Враховано, що різні групи інвестиційних заходів в різній мірі
відбиваються на зниженні експлуатаційних витрат. Здебільшого, це зниження
витрат (та втрат) води, споживання електроенергії, реагентів та матеріалів, а
також в деякій мірі, зниження фонду оплати праці. Ця економія є основним

економічним ефектом, який із часом призводить до стабілізації динаміки та
навіть припинення зростання тарифів на водопостачання та водовідведення при
значному покращенні якості обслуговування.
Доходи
Дохід від реалізації формується з реалізованих обсягів води та
застосування відповідного тарифу. При цьому Існує специфіка розрахунку
доходу через розрахунковий тариф, що формується з сукупності усіх елементів
структури витрат та розрахункового прибутку. На даному етапі прибутковість
передбачається відповідно до законодавства^ та практики останніх років.
Від впровадження заходів планується позитивний економічний ефект,
пов’язаний із змінами в структурі витрат:
• Зменшення непродуктивних витрат та втрат води;
• Зниження енергоспоживання;
• Оптимізація витрат на оплату праці;
• Оптимізація непродуктивних витрат на матеріали, реагенти.
Планування
Моделлю передбачено, що інвестиційні витрати проводяться на протязі
всього розрахункового періоду з відповідним залученням кредитних коштів та
інших інвестицій (обігові кошти підприємства, бюджетні, грантові та інші).
План капітальних інвестицій наведено в Табл. 29.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ЗАХОДІВ
Баланс води
З огляду на фактичні дані та тенденції значень ВВП міста та чисельності
населення, а також очікуваного ефекту від впровадження заходів проекту, було
підготовано прогнозні обсяги води: обсяг водозабору, обсяг реалізованої води та
обсяг нереалізованої води, представлені в Табл. 3 1 та Рис. 35.
Табл. 31. Динаміка обсягів води (баланс води) по роках
Показних
Обсяг водозабору
Обсяг реалізованої8 оди

тис.м ’

2020
34 860

2021
34 775

2022
34 816

2023
34 830

2024
34 843

2025
34 857

2026
34872

2027
34 887

2026 і 2029 І 2030
34 917 34 933
34902

тис.м ’

21555

21623

21692

22037

22107

22 177

22247

13305
38,2%

13152

13125
37,7%

21829
13014

21968

тис.м ’

21760
13069

21898

Обсяг нереалізованої а оди

12959

12 904

12850

12795
36,7%

12741

12686

^ с т к а нереалізов аної в оди

37,8%

37,5%

37,4%

Баланс води

ті

Ш оо
38,2%
20 000 ^ ^

о

100%
36,3%

со-д гоСм) •з-C
N иг-<
М оод
О
о
сч Г^J ГЧ Г
'J С'Ч

37,2%

асм
> г'-д О(•->
о
см огчі О
іМ

37,0%

36,8%

36,5%

36,3%

Обсяг нереалізованої води
Обсяг реалізованої води

0%

•Обсяг водозабору
•Частка нереалізованої води

Рис. 35. Динаміка обсягів води (баланс води)
Впровадження інвестиційних заходів позитивним чином впливає на
динаміку реалізованої води. Як видно в Табл. 32, за розрахунковий період
частка нереалізованої води знижується на майже 5%.

Табл. 32. Зміна показників обсягів
Од.
Найменування
вимір
№
у
тис.м^
1 Обсяг водозабору
2 Обсяг реалізованої води тис.м^
Обсяг нереалізованої
тис.м^
3
води
Частка нереалізованої
%
4
води

води за розрахунковий період
2020

2030

Зміна

Зміна, %

34 860
21 555

34 933
22 247

73
692

0,2%
3,2%

13 305

12 686

-619

38,2%

36,3%

-1,9%

І

-4,7%
-4,9%

Енергоефективність підприємства
Одним із найвагоміших результатів від впровадження інвестиційних
заходів є підвищення енергоефективності підприємства та, як наслідок,
зменшення витрат електричної енергії - в абсолютному (Табл. 33), відносному
та процентному значенні.
Підприємство планує низку заходів направлених на підвищення
енергоефективності виробництва, а саме:
- будівництво нової водопровідної станції, замість існуючої станції №2, з
встановленням енергоефективного обладнання;
- реконструкція основної живлячої підстанції ПС-110/1016 з капітальними
ремонтами основного обладнання, заміна живлячих ліній, заміна
зовнішніх кабельних мереж.
- планується реконструювати ВНС “Вишенька” з встановленням насосів
меншої потужності з частотним регулюванням, що підвищить ККД
насосів на ІОУо в порівнянні з існуючими.
- планується повна реконструкція ВНС 111 підйому “Старе місто” із
заміною всіх 4-х насосних агрегатів на більш потужні із частотним
регулюванням кожного, проведенням капітального ремонту розподільчих
пристроїв 10 кВ та 0,4 кВ.
- планується реконструкція всіх вузлових КНС з заміною насосних
агрегатів і застосуванням пристроїв частотного регулювання;
- планується завершення реконструкції очисних споруд каналізації.
Загальна щорічна економія енергоспоживання сягатиме 40%. При цьому
найістотніший вплив тут відіграє інвестування в заходи, що пов'язані із подачею
води в розподільчу мережу.
Табл. 33. Динаміка витрат електричної енергії по роках
І

Еііаш КіЕШ іІЕОЯІІи

П о .а з и и к

ШЖШІ

ШШШІ

З а б ір в о д и

т и С .к В т

4 714

4 506

4 299

т
м і
4 092

3 864

3 677

3 692

0 ^ и іі£ н и я в о д и

т и с к В т ГО

1 179

1 090

1 001

912

823

734

736

742

746

750

753

Г Ь д а а а н и я п и т и о іе о д и в р о з п о д іл ь н у м е р е ж у

ги с .к В т

17 677

15 173

12 879

12 327

11 7 7 5

11 2 2 4

10 673

10 122

9 571

9 020

6 469

О чии£Н Н Я с т м н и х .о д

т и с кВ т

13 780

1 2 341

10 902

9 463

9 507

9 551

9 595

9 640

9 684

9 729

9 774

П е ре яа нуваи ня ств<них во д

Т и С .к В т ГО

4S93

4 372

4 IS O

3 929

3 708

3 487

3 265

3 044

2 823

2 602

2 381

Н евир обничі потр еби

т и с .к В т г о

4 461

8712

11 2 2 0

12 245

13 270

13 979

Е к о н о м ія е п е к т р и н н о ї е н е р г ї

т и с . к В т то

3 723

3 736

3 753

ШШЯВВЖі

т и С .к В т

Р азом

3 707

Г / '< -•
” •

г '
14 666

15 396

. « -з
16 104

T C 'S
16 812

Окремо в Табл. 33 варто звернути увагу на динаміку показника щорічної

економії електроенергії, який за 11 років приводить до економії 126,9
тис.МВт-год електроенергії, яка досягається шляхом впровадженням
запланованих заходів, а саме;
- планується перехід з високовольтного обладнання на електродвигуни 0,4
кВ з приводом частотного регулювання, що значно зменшить споживання
електричної енергії близько 20%;
- заміна живлячих ліній, заміна зовнішніх кабельних мереж підстанції ПС110/1016 “Водоканал” ;
- впровадження
автоматизації та диспетчеризації на об'єктах
водопостачання та водовідведення;
- під’єднаная до системи
АСКОЕ всіх точок обліку на об'єктах
підприємства
- заміна основного розподільчого пристрою РП-26, заміна усіх живлячих
ліній 10 кВ, реконструкція компресорної станції активного мулу, на КОС.
Крім економічного ефекту, це призводить до зменшення або уникнення
викидів 126,9 тис.т СОгекв парникових газів.
тис.кВт год
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Рис. 36. Витрати електричної енергії
Табл. 34. Зміна витрат електричної енергії за розрахунковий період
Показник
2030
Од.виміру 2020
Зміна Зміна, %
1Забір води
3 753
тис. кВт*год і 4714
-961
-20%
тис. кВт*год , 1 179
Очищення води
753
-426
-36%
Подавання питної води в
тис. кВт*год 17 677 8 469 -9 208
-52%
розподільну мережу
Очищення стічних вод
тис. кВт*год 13 780 9 774 -4 006
-29%
Перекачування стічних вод тис. кВт*год 4 593
2 381
-2 212
-48%
Невиробничі потреби
тис. кВт*год
Разом
тис. кВт*год 41 943 25 131 -16812 -40%
І

-

-

-

-

Експлуатаційні витрати
Закономірно, через впровадження більш ефективних основних засобів та,
з іншого боку, сучасних методів роботи, досягається зменшення таких статей
витрат, як витрати на електроенергію, на реагенти та матеріали, на придбання
води та оплату праці. Іншим боком інвестиції в основні засоби призводять до

суттєвого збільшення амортизаційних відрахувань та платежів, пов’язаних із
обслуговуванням кредитних зобов’язань. Динаміку експлуатаційних витрат в
межах розрахункового періоду можна прослідити в Табл. 35 та на Рис. 37. Як
видно, основним фактором збільшення витрат є амортизаційні відрахування, що
відповідає динаміці інвестування в основні засоби. Через тривалий строк
амортизації, розрахунковий період не відображає послідуюче зменшення
амортизаційних відрахувань. У перспективі експлуатаційні витрати, а значить і
тариф, нормалізується та навіть може знижуватись. Це видно і по динаміці
основних статей витрат як електроенергія, реагенти та матеріали, що значно
зменшуються із імплементацією плану інвестицій.
Табл. 35. Динаміка експлуатаційних витрат по р о к а х _____________________
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Рис. 37. Динаміка експлуатаційних витрат
Так, витрати на електроенергію знижуються за розрахунковий період на
34%, на реагенти та матеріали на 10%.
Табл. 36. Зміна експлуатаційних витрат за розрахунковий період
Показник
Од.вимір
2020
2030
№
Зміна Зміна, %
У
1 Електроенергія
тис. грн
79 419
52 580 1 -26 839
-34%
2 Придбання води
тис. грн
3 Реагенти та Матеріали
тис. грн
66 146
59 531
-6615
-10%
Оплата праці та соціальні тис. грн
4
128 292
239 183 110 891
87%
заходи
5 Амортизація
тис. грн
14411
61 949
47 538
330%
6 Прибуток
тис. грн
6 327
8 955 , 2 628
42%
7 Податок 3 прибутку
тис. грн
949
1 343
394
42%
8 Податки
тис. грн
7 199
7 053
-146
-2%
9 Інше
тис. грн
20 899
27 442
6 543
31%
Разом
тис. грн 323 643
42%
458 036 134 393
Як передбачалось, та як показує прогноз структури витрат по
-

-

-

-

централізованому водопостачанню та централізованому водовідведенню, на
перших роках впровадження проектів, тариф не знижується, а навіть
збільшується за рахунок різкого збільшення амортизаційних відрахувань та, з
іншого боку, відбувається поступове зменшення витрат на споживання
електроенергії, матеріалів та інших витрат.
Економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів
Грошовий еквівалент ефекту від впровадження інвестиційних заходів
проекту, представлено в Табл. 37 та на Рис. 38. За розрахунковий період
сумарний ефект склав 435,6 млн.грн. В тому числі, ефект від зменшення
електроспоживання 217,3 млн.грн, зменшення споживання реагентів та
матеріалів 28,6 млн.грн, зменшуються витрати на оплату праці на 189,7
млн.грн. (в результаті оптимізації чисельності).
Табл. 37. Економічний ефект впровадження заходів: Зниження витрат_____
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Рис. 38. Динаміка економічного ефекту від впровадження заходів
(зниження витрат)
Нижче (в Табл. 37, Табл. 38 та Рис. 39) розглянуті ключові показники
ефективності впровадження заходів: питомі показники споживання
електроенергії, частка нереалізованої води, річні обсяги заміни мереж, кількість
бенефіціарів та зменшення (уникнення) викидів парникових газів.
Табл. 38. Динаміка ключових показників ефективності впровадження
заходів по роках
□
,
1 СпоживанняелеасюенергіїВЛііа 1мЗводи кВт год/м*
1.093
1,003
0,923
0,881
0,839
0,798
0,771
0,745
0,718
0,892
0,886
СпоживанняепектровнергКВВна 1м3води
Чістка нврвапзоваиоїводи
№иий обсягвамінимережі водопостачання
Пчнийобсжммінимережівиювіпведення
Кігькість бенефейрів
ЗменшенняпарниковихгазЬ

тод^м*

%
ш/рк
ш/рк
МІМ
т С02екв

0,752

0,882

38,24.
13,788
7,385
0,378

37,8%
13,788
7.385
0,380
4481

0,612

0,543

37,7% 37,5%
13,788 13,788
7,385 7,385
0,381 0,382
8712 11220

0,528

0,517

0.508

37,4% 37,2%
13,788 13.788
7.385
7,385
0,383
0.384
12245 13270

0,534

37,0%
13,788
7,385
0,388
13979

38,8%
13.788
7,385
0,387
14888

0,491
38,7% 38,5%
13.788 13.788
7^85 7.385
0,388 0,389
15398 16104

0,482
38,3%
13.788
7,385
0.391
18812

Табл. 39. Зміни ключових показників ефективності впровадження заходів
за розрахунковий період

Зміна

2030

Од. вим. 2020

Найменування

№

1 Споживання електроенергії ВП на 1 м"* кВт*год/ 1,093
2 Споживання електроенергії ВВ на 1 м"^ кВт*год/ 0,752
м^
38,2%
%
3 Частка нереалізованої води
4 Річний обсяг заміни мережі
км/рік 13,788
водопостачання
5 Річний обсяг заміни мережі
км/рік 7,385
водовідведення
0,378
Кількість бенефіціарів (споживачів)
млн.
Зменшення (уникнення) викидів
Т СО 2ЄКВ
парникових газів

Зміна,
%

0,666 -0,428

-39%

0,482 -0,270

-36%

36,3% -1,9%

-4,9%

13,788

-

-

7,385

-

-

0,391

0,012

3%

16812 16 812

Завдяки імплементації інвестиційного плану планується досягти істотного
покращення енергоефективності (на 36-39%), зменшення частки нереалізованої
води (на 4,9%) та досягти зменшення (уникнення) викидів парникових газів в
обсязі 16 812 тон (в еквіваленті СО 2).
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Рис. 40, Динаміка граничного споживання електроенергії та зменшення
викидів парникових газів (СО 2 екв)
Фінансові показники
У Табл. 41 наведено динаміку фінансових показників по роках. Знов
можна відмітити кілька моментів: зростання виручки (на 42%), зростаньія
операційних витрат (на 28%) та суттєве зростання амортизації (на 330%).
Відповідно і прибутковість зростає на 42%. Темп зростання виручки відповідає
темпам зростання експлуатаційних витрат (Табл.36). Зростання амортизації є
прямим наслідком впровадження інвестиційних заходів.
Табл. 40. Динаміка фінансових показників по роках
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Табл. 41. Зміна фінансових показників за розрахунковий період
Найменування
Од. виміру 2020
2030
Зміна Зміна, %
Виручка
тис. грн
323 643 458 036 134 393
42%

Од. виміру 2020
ЗОЇ 956
тис. грн
14411
тис. грн
14411
тис. грн

Найменування
Операційні витрати
EBITDA
Амортизація
ЕВІТ (Операційний
прибуток)
Податки сплачені
Чистий прибуток/збиток

2030
385 789
61 949
61 949

Зміна
83 833
47 538
47 538

Зміна, %
28%
330%
330%

тис. грн

6327

8 955

2 628

42%

тис. грн
тис. грн

949
5378

1 343
7 612

394
2 234

42%
42%
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Рис. 41. Грошовий потік проекту
На Рис. 41 представлено доходи, капітальні інвестиції, операційні витрати та
інші витрати проекту, а також грошові потоки проекту: щорічний грошовий
потік, накопичений проектний грошовий потік та накопичений дисконтований
проектний потік. Окупність проекту в межах розрахункового періоду очікувано
не досягається. Це також підтверджується даними з Табл. 42. Отже, проект не
досягає основних показників економічної життєздатності проекту, зазначених в
розділі 0.1.2. Методологія економічного моделювання та аналізу. З іншого боку,
досягаються ключові критерії успішності проекту: зменшення питомого
споживання електроенергії та відповідне зменшення викидів парникових газів;
зменшення витрат та втрат води; зменшення витрат реагентів та матеріалів;
зменшення інших експлуатаційних витрат; максимізація економічних
показників (в межах методологічних обмежень).
Параметрами, найбільш істотно впливаючими на проект є: Значення
тарифів, Обсяг капітальних витрат, показники споживання електроенергії та
оптимізація фонду оплати праці за рахунок скорочення чисельності
працівників.
Табл. 42. Динаміка фінансових показників по роках
ЧіСТИЙ опервціиниіі грошовий потік
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Табл. 43. Ключові економічні показники за розрахунковий період
Значення
Од. вимір.
Назва показника
-678,7
млн грн.
МРУ@6,54%
2,1%
%
ІКК
Період окупності
16
років
(не дисконтований)
років
Період окупності (дисконтований)
-

Параметрами, найбільш істотно впливаючими на проект є: Значення тарифів,
Обсяг капітальних витрат, показники споживання електроенергії та розмір
фонду оплати праці.
РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ТА ВИСНОВКИ
В економічній моделі було проведено аналіз проекту "Реконструкція
системи водопостачання і водовідведення м. Винниця". Метою фінансовоекономічного аналізу було проведення економічної оцінки впровадження,
модернізації або заміни основних фондів підприємства, що надає послуги з
водопостачання та водовідведення, при умові збереження соціальнодопустимого рівня тарифів для населення на ці послуги.
Результат впровадження заходів проекту:
• Загальна щорічна економія енергоспоживання досягає 40% в 2030 році;
• Покращення енергоефективності на 36-39%;
• Зменшення частки нереалізованої води на 4,9%;
• Зменшення (уникнення) викидів парникових газів в обсязі 16 812 тон (в
еквіваленті СО 2);
• Покращення обсягу та якості отримуваної бенефіціарами послуги.
Економічний результат впровадження заходів проекту:
• МРУ -678 млн.грн. (при ставці дисконтування 6,54%);
• 1КК2,1%;
• Недисконтований період окупності проекту складає 16,0 років.
Не дивлячись на негативні економічні показники, в перспективі,
імплементація проекту дозволяє вийти підприємству з замкнутого кола
зростаючих експлуатаційних витрат, втрат та витрат пов’язаних з аварійністю,
зниження якості послуг та зростання неплатежів від невдоволених споживачів,
та, як слідство, необхідності постійного підняття тарифів. Заходи також
дозволять мінімізувати витрати, гнучко моніторити технічний стан та
оптимальність навантаження активів, приймати обґрунтовані оперативні та
стратегічні управлінські рішення. А оптимізація експлуатаційних витрат
дозволить в перспективі нормалізувати динаміку тарифів на послуги
централізованого водопостачання та водовідведення та можливо навіть
зменшити тарифне навантаження.
Коли не проводяться інвестиції в ефективне та економічне обладнання,

періодичні та аварійні витрати постійно зростають, основні фонди зношуються,
а енергоефективність ще більш падає. Як результат, для покриття таких витрат
необхідне постійне зростання тарифу, що лягає на плечі споживача.

11. в и с н о в о к
Короткий огляд запропонованих інвестицій для КП "Вінницяоблводоканал" наведено в Табл. 44. Більш детальні дані
про головні напрямки інвестицій показано на Табл. 45 - Табл. 50.
Табл. 44. Головні запропоновані заходи Плану підвищення ефективності діяльності підприємства на 2020-2030 рік
КОРОТКОТЕРМІН
ДОВГОТЕРМІНОВА
СЕРЕДНЬО ТЕРМІНОВА
ОВА
МЕТА
ПЕРСПЕКТИВА
ПЕРСПЕКТИВА
СЕКТОР
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2030
2020-2025
2020-2022
Врегулювання
Встановити норми
існуючих
відповідальності
прогалин в
регулятора
Внести зміни до Конституції та законів
законодавстві
(НКРЕКП) за
стосовно правового статусу регулятора
та ліквідація
затримки з
(НКРЕКП)
головних
перерахунком
причин
ЗАКОНОДАВ тарифу та механізму
економічних
компенсації втрат.
ЧІ ЗМІНИ
втрат
Внести зміни в
підприємства
законодавство
Вирішення проблеми подвійної
спричинених
стосовно
комісійної винагороди за банківські
прогалинами в
відключення
послуги
законодавстві.
боржників за оплату
Гармонізація
послуг компанії.
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СЕКТОР

КОРОТКОТЕРМІН
ОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2022
Запровадити
інститут адвоката
споживача та
досудової
процедури
врегулювання
спірних питань
(Захист прав
споживачів).
Погасити державну
заборгованості
підприємству що
виникла до 2016р
(компенсація різниці
в тарифах)

СЕРЕДНЬО ТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2025

ДОВГОТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2030

існуючого
законодавства з
стандартами
ЄС. Усунення
розбіжностей в
існуючому
законодавстві.

Запровадження низки стандартів водного
менеджменту та водного аудиту 180
19011:2018,180 9001, система
управління ризиками, та ін.

Запровадження системи управління
активами на базі 180 55002:2018
(Провести інвентаризацію всіх активів
компанії (будинки, земельні ділянки та
ін.)).

МЕТА

Змінити методологію
встановлення тарифу
замість покриття
собівартості послуг
використовувати
стимулююче
тарифоутворення на
базі вартості активів
підприємства (КАВ).

Внести вартість встановлення та повірки
лічильників в структуру тарифу.
Покращити державну політику
національної безпеки захисту
водоканалів як об’єктів критичної
інфраструктури.
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СЕКТОР

КОРОТКОТЕРМІН
ОВА
ПЕРСІ 1ЕКТРІВА
2020-2022

СЕРЕДНЬО ТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2025

Впровадження
інформаційної системи
управління
підприємством
(білінгова система,
бухгалтерський облік,
GIS, SCADA,
гідравлічна модель, та
інші компоненти).

ОРГАНІЗАЦІ
ЙН1 ЗМІНИ

\
\

r-ï

КАДРОВИЙ
ПОТЕНЦІАЛ
ТА
' ТЕНДЕРНА
РІВНІСТЬ

ДОВГОТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2030

Оптимізація кадрової структури
Використання аутсорсу та аутстафінгу
(кол центр, інші)
Суміщення посад
Встановлення ефективної системи
надбавок за результатами роботи

Запровадження лідерських програм і
менторства

МЕТА
Підвищення
ефективності
управління
підприємством
3 метою
зменшення
операційних
витрат та
підвищення
надійності
роботи
компанії.
Вирішення
існуючих
кадрових
проблем.
Підвищення
кваліфікації
персоналу та
ліквідація
тендерної та
вікової
дискримінації
персоналу.
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СЕКТОР

КОРОТКОТЕРМІН
ОВА
ПЕРСПЕКТИВА

2020-2022

ЕКОЛОГІЧНІ
ЗМІНИ

ОХОРОНА
ПРАЦІ

Затвердження
законодавчого
регулювання якості
стічних вод що
скидаються в
довкілля замість
скасованого СанПіН
4630-88

СЕРЕДНЬО ТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2025

ДОВГОТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2030

Організація проведення Екологічної
сертифікації відповідно до
18014001:2015

Забезпечення
повторного
використання
зворотних вод та осадів
відповідно до Наказу
Мінрегіонбуду від
12Л2.2018№341
(https://zakon.rada.gov.ua
/laws/show/ z007519#nl4)

Розробка мотиваційного механізму з
метою підтримки рівня підготовки із
питань охорони праці

МЕТА
Затвердження
ефективного
законодавства
гармонізованог
о з законами
ЄС та
зменшення
впливу
компанії на
оточуюче
середовище.
Попередження
та зменшення
кількості
нещасних
випадків на
підприємстві.
Покращення
механізму та
дотримання
чинного
законодавства з
охорони праці.
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СЕКТОР

КОРОТКОТЕРМІН
ОВА
ПЕРСПЕКТИВА

2020-2022

СЕРЕДНЬО ТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2025

Впровадження
запропонованих заходів
відповідно до Розділу
Управління Ризиками та
міжнародних
стандартів управління
ризиками (ISO
31000:2013, COSO ERM
- Integrated Framework,
та ін.)

УПРАВЛІНН
Я
РИЗИКАМИ

КОМЕРЦІИН
А
ЕФЕКТИВНІ
СТЬ

ДОВГОТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2030

Оновлення бази
даних споживачів
Проведення аудиту
системи
водопостачання та
водовідведення

Встановлення загальнобудинкових
лічильників води та регулярна їх повірка,
з вартістю включеною до структури
тарифу (скорочення комерційних втрат)
Зменшення комерційних втрат до
цільового рівня.

Зменшення фізичних
втрат до цільового
рівня та підтримання
комерційних втрат на
цільовому рівні.

МЕТА
Впровадження
системи з
ефективного
визначення
існуючих
ризиків та
попередження
чи зменшення
впливу у разі
настання
аварійних
ситуацій.
Покращення
технічного
стану активів
підприємства
для зменшення
операційних
витрат,
підвищення
якості послуг
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КОРОТКОТЕРМІН
ОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2022
Встановлення
водного балансу за
визначенням
Міжнародної
асоціації водних
ресурсів
(International Water
Association - IWA)

СЕРЕДНЬО ТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2025

ДОВГОТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2030

Впровадження системи управління
тиском

Впровадження системи
зонування мережі на
Районні Зони Обліку

Збільшення точності
лічильників

Впровадження активного контролю
витоків

Створення ефективної
системи моніторингу
мережі.

Впровадити системи
автоматичного
зчитування
показників
лічильників (АЗЛ).
Встановлення АЗЛ
для комерційних
організацій,
багатоквартирних
будинків, та в інших
ключових точках.

Підвищення ефективності ремонтних
робіт

МЕТА
та збільшення
надійності
системи
водопостачання
та
водовідведення
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СЕКТОР

КОРОТКОТЕРМІН
ОВА
ГТЕРСПЕКТРША
2020-2022

ДОВГОТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2030

МЕТА

Покращення системи зовнішньої
комунікації (Веб-сайт Підприємства,
Соціальні мережі, музей, канали у
месенджерах).
Покращення внутрішньої комунікації
(корпоративний сайт. Впроваджена
система мотивації співробітників,
впровадження антикорупційної програми
на підприємстві).
Запровадити інститут адвоката споживача
та досудової процедури врегулювання
спірних питань.

КОМУНІКЛЦ
ІЙНА
ЕФЕКТИВШ
СТЬ

г

СЕРЕДНЬО ТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2025

Вдосконалення
системи обліку
(встановлення
пристроїв обліку)

Реконструкція Водонасосної системи
(ВНС)

Вдосконалення системи
обліку (повірка
пристроїв обліку)

Реконструкція Водоочисної станції (ВОС)

Реконструкція системи
водозабору
Реконструкція
водопровідної мережі

Реконструкція Каналізаційної Очисної
Споруд (КОС)

Реконструкція мережі
водовідведення

'

ТЕХНІЧНА
, ЕФЕКТИВШ
СТЬ
Реконструкція
Каналізаційної
Насосної Станції
(КНС)

по

СЕКТОР

КОРОТКОТЕРМІН
ОВА
ПЕРСПЕКТРША
2020-2022

Лабораторне
обладнання

СЕРЕДНЬО ТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2025

ДОВГОТЕРМІНОВА
ПЕРСПЕКТИВА
2020-2030
Придбання рідинного
хроматографу для
визначення
багатоядерних
ароматичних
вуглеводнів методом
високоефективної
рідинної
хроматографії з
флуоресцентним
детектуванням та
атомно-абсорційного
спектрометру з
індуктивно-зв'язаною
плазмою.
Встановлення
інформаційної системи
управління (SCADA,
GIS, Гідро-модель)
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Табл. 45. Прогноз частки ветхих та аварійних мереж водопостачання
ОДИНИЦЯ
ПОКАЗНИК
ВИМІРЮВАННЯ
Планова річна заміна мереж водопостачання
км
Частка ветхих та аварійних мереж водопостачання у 2018
%
Прогнозна частка ветхих та аварійних мереж водопостачання
%
у 2030
Табл. 46. Довжина мережі водопостачання яку планується за мінити щороку між 202( -2030, км
ОДИНИЦЯ
ГИ11 МРРЕЖІ
^ ВИМІРЮВАННЯ
Водоводи
км
Вулична мережа
км
Внутрішньоквартальна та дворова мережа
км
Разом
км
Табл. 47. Прогноз частки заміни ветхих та аварійних мереж водовідведення у 2030 році
ПОКАЗНИК
Річна заміна мереж водовідведення, км
^ Частка ветхих та аварійних мереж водовідведення у 2018
Прогнозна частка ветхих та аварійних мереж водовідведення у 2030
Табл. 48. Довжина мережі водовідведення яку планується замінити щороку між 2020-2030, км
ТИП МЕРЕЖІ
ДОВЖИНА
^'оловні колектори
км
Напірні трубопроводи
км
Вулична мережа
км
Внутрішньоквартальна та дворова мережа
км
Разом
км

ЗНАЧЕННЯ
13,788
25,8%
0,8%

ЗНАЧЕННЯ
1,788
5,420
6,580
13,788

ЗНАЧЕННЯ
7,385
15,7%
0,0%
ЗНАЧЕННЯ
1,055
1,200
2,550
2,580
7,385

1
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Табл. 49. Динаміка обсягів води (баланс води) по роках
1
ПОКАЗНИК
Обсяг водозабору
Обсяг реалізованої води
Обсяг нереалізованої води
Частка нереалізованої води

ОДИНИЦЯ
тис.м^
тис.м^
тис.м^
%

2020
34 860
21 555
13 305
38,2%

2021
34 525
21 623
12 902
37,4%

2022
34 485
21 692
12 793
37,1%

2024
2025
2023
34 445 . 34 406
34 367
21 760
21 829 : 21 898
12 469
12 685
12 577
36,8%
36,6%
36,3%

2026
34 329
21 968
12 361
36,0%

2027
34 291
22 037
12 254
35,7%

2028
34 253
22 107
12 146
35,5%

2029
34216
22 177
12 039
35,2%

2030 1
34 179
22 247
11 931
34,9%

Табл. 50. Ключові показники ефективності

Назва
Споживання електроенергії
ВП на 1 мЗ води
Споживання електроенергії
ВВ на 1 мЗ води

і

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

кВ тгод
/м^

1,09
3

0,978

0,905

0,870

0,835

0,801

0,781

0,761

0,741

0,722

0,702

кВ тгод
/м^

0,75
2
38,2
%

0,694

0,636

0,578

0,571

0,564

0,556

0,549

0,542

0,535

0,528

37,4
%

37,1
%

36,8
%

36,6
%

36,3
%

36,0
%

35,7
%

35,5
%

35,2
%

34,9
%

ВИМ1

Частка нереалізованої води

%

Річний обсяг заміни мережі
водопостачання

км/рік

13,7
88

13,78
8

13,78
8

13,78
8

13,78
8

13,78
8

13,78
8

13,78
8

13,78
8

13,78
8

13,78
8

Річний обсяг заміни мережі
водовідведення

км/рік

7,38
5

7,385

7,385

7,385

7,385

7,385

7,385

7,385

7,385

7,385

7,385

млн

0,37
8

0,380

0,381

0,382

0,383

0,384

0,386

0,387

0,388

0,389

0,391

4 703

8 516

10
587

11
421

12
255

12
774

13
291

13
809

14
326

14
843

ількість бенефіціарів
еншення парникових газів

т
С02екв

Перший заступник голови обласної Ради

Володимир КІСТІОН
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