
щодо схвалення 
господарства міста

м. Краматорськ «14» листопада 2019 року

1. Дата проведення: 14.11.2019р., початок слухання 14-00 час., реєстрація учасників за 30 
хвилин до початку.
2. М ісце проведення: Донецька область, місто Краматорськ, вул. Південна, 6.
3. Відкриті обговорювання організовані: КОМ УНАЛЬНИМ  ВИРОБНИЧИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «КРАМ АТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ».
4. Інформація про проведення відкритих обговорювань доведена до відома громадськості 
за допомогою: офіційного сайту підприємства kramvoda.com
5. Приймали участь:
Всього- 4 1  учасник, у тому числі:
від міської влади - заступник міського голови Боєвський С.О., 
начальник відділу транспорту, зв 'язку та енергетики Бахметьєва О.В., 
депутат Краматорської міської ради Власенко B.C.,
представник громадської організації «Жінки-інваліди Північного Донбасу», депутат 

Краматорської міської ради Фоміна С.О.,

представники міської громади та КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ».

6. Порядок денний відкритих обговорень: схвалення Інвестиційної програми розвитку 

водопровідно-каналізаційного господарства міста Краматорськ КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ 

ВОДОКАНАЛ» на 2019 рік.

7. Виконання вимог з інформування громадськості:

Відкриті обговорення проводилися згідно Постанови НКРЕКП №  866 від 30.06.2017 року «Про 

проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

8. Мета відкритих обговорень:

1. Надання інформації щодо схвалення Інвестиційної програми розвитку водопровідно- 

каналізаційного господарства міста Краматорськ КВП «КРАМ АТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 

2019 рік.

2. Виявлення громадської думки, досягнення балансу інтересів споживачів, ліцензіата, 

забезпечення безперешкодного доступу споживачів, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, засобів масової інформації та інших заінтересованих осіб до
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інформації та їх обізнаності на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи 

висловлювань.

3. Отримання зауважень та пропозицій від заінтересованих осіб.

9. Інформація з обговореного питання:

На обговорення були представлені наглядні матеріали Інвестиційної програми розвитку 

водопровідно-каналізаційного господарства міста Краматорська на 2019 рік з показниками 

джерел фінансування.

В ході обговорень виступили:

Голова відкритих обговорень -  директор КВП «КРАМ АТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

Спільчак О.І.

Короткий зміст виступу:

На виконання Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року №  866 «Про затвердження Порядку 

проведення відкритого обговорення проектів Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Постанови НКРЕКП від 

14.12.2012 року №  381 «Про затвердження порядку розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення» необхідно розглянути та схвалити Інвестиційну програму 

на 2019 рік.

Головна мета Інвестиційної програми - досягнення стабільного забезпечення споживачів 

якісною питною водою, раціональне її використання, зниження технологічного нормативу, а 

також забезпечення стабільного, безаварійного водовідведення та уникнення забруднення 

грунту стічними водами, запобігання виникнення техногенних та екологічних катастроф. 

Реалізація заходів, включених до Інвестиційної програми на 2019 рік вимагає фінансування в 

обсязі 3 737,911 тис. грн. (без ПДВ), у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань -  

З 737, 911 тис. грн.

Підприємством планується провести наступні заходи, направлені на оптимізацію системи 

водопостачання та водовідведення міста Краматорська:

Реконструкція системи водопостачання по вул. Біломорська м. Краматорськ 

(передбачається замінити 678 п/м вуличної водопровідної мережі);

Придбання технологічних приладів обліку води та переоснащення насосних станцій 

(облаштування водопровідних насосних станцій технологічними приладами обліку 

води (насосні станції по вул. Михайла Петренка, З-A, Лікарська, 30-А, Волго донська), 5 

од.;



Придбання частотних перетворювачів для встановлення на підкачуючій насосній станції 

по вул. Красноярська (облаштування підкачуючої водопровідної насосної станції по 

вул. Красноярська частотними перетворювачами), 2 од.;

Придбання обладнання для виробничих дільниць підприємства (зварювальний агрегат),

1 од.;

Придбання обладнання для виробничих дільниць (насосні установки) - (облаштування 

каналізаційних насосних станцій №  2, №  4, №  5. №  7, №  8, №  9, №  10 обладнанням),7 од. 

Загальний економічний ефект від впровадження заходів Інвестиційної програми на 2019 

рік складає 738,466 тис. грн., у тому числі по водопостачанню - 483,638 тис. грн., по 

водовідведенню -  254.828 тис. грн.

Реалізація заходів Інвестпрограми забезпечить: оптимізацію водопостачання, покращення 

постачання питної води та безаварійне водовідведення, уникнення можливості виникнення 

надзвичайних ситуацій, зниження втрат і витрат води та споживання енергоносіїв, зниження 

податку на воду та забруднення навколишнього природного середовища, зниження витрат 

на усунення аварійних ситуацій.

10. Питання, пропозиції і зауваження представників громадськості:

Представники громадськості поставили наступні питання:

1. що виконано протягом поточного року згідно Інвестпрограми на 2018 рік.

На питання отримана відповідь, що з початку 2018 року підприємством виконано: 

реконструкція водопровідних мереж Ф 50 мм - 500 мм протяжністю 2,2 км із заміною 

засувок Ф 100 мм (7 од.), Ф 300 мм (3 од.), Ф 500 мм з електроприводом (1 од.); облаштована 

підкачуюча насосна станція по вул. Литовська (1 од.); придбано 10 приладів обліку стічних 

вод, з них встановлено 5 приладів, у тому числі на КНС №  1А, КНС №  7, КНС №8, КНС №

10, КНС «Артеміда», роботи по встановленню на КНС ще 5 приладів продовжуються. 

Також виконана реконструкція каналізаційної мережі Ф 200 мм - Ф 500 мм протяжністю 55 

п/м. Станом на 14.11.2018р. заходи Інвестиційної програми на 2018 рік виконані на загальну 

суму 3 122,107 тис. грн.

2. стан реалізації проекта щодо альтернативного водопостачання у місті Краматорськ.

На питання отримана відповідь, що із залученням проектної організації у 2017 році 

розроблена ПКД «Техніко-економічне обгрунтування «Будівництва водозабірних споруд з 

використанням місцевих перспективних джерел для альтернативного водопостачання м. 

Краматорськ». На основі розробленого ТЕО, у 2018 році виконуються роботи безпосередньо 

з розробки даного проекту. Станом на сьогоднішній день ведуться бурильно-розвідувальні 

роботи, на селищах міста визначаються точки розташування свердловин, розробляється 

технологія очищення води із застосуванням локальних насосних станцій.



3. щодо перспективних та пріоритетних напрямків роботи КВП «КРАМАТОРСЬКИМ 

ВОДОКАНАЛ».

На питання отримана відповідь, що основними перспективними та пріоритетними заходами 

підприємства, які підлягають реалізації в найближчій час, є реконструкція мереж 

водопостачання та водовідведення міста, встановлення приладів обліку води у 

багатоповерхових будинках, реконструкція залу фільтрів та насосної станції 2-го підйому 

фільтрувальної станції, реконструкція каналізаційного колектору мікрорайону «Лазурний», 

реконструкція виробничої ділянки з впровадженням технології горизонтального буріння та 

реконструкція (переоснащення) хіміко-бактеріологічної лабораторії.

11. Головні висновки за підсумками обговорення:

1. Відкриті слухання матеріалів щодо наміру КВП «КРАМ АТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»

здійснити схвалення Інвестиційної програми розвитку водопровідно-каналізаційного

господарства міста Краматорська на 2019 рік відбулися і проведено згідно з діючим 

законодавством.

2. Протягом 17 календарних днів зауважень та пропозицій від споживачі та 

заінтересованих осіб підприємство не отримало.

3. Надані матеріали щодо наміру КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» здійснити у 

2018 році затвердження Інвестиційної програми на 2019 рік схвалені та рекомендуються до

реалізації.

Начальник відділу транспорту,

зв'язку та енергетики Краматорської міської ради О .В. Бахметьева

-
Директор КВП «КРАМ АТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Голова відкритих обговорень:

О.І. Спільчак

Секретар відкритих обговорень, 

заступник начальника ВТВ Л.М. Степанова


