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Перший водоканал успішно переданий в 

концесію в Україні 

 

Київська область, місто Біла Церква, вул. 

Сухоярська,14 

Обслуговує: м. Біла Церква 

                   населення – 211 тис. осіб; 

                     підприємства – 1680 од.  

Цілодобово постачає 44 тис. м3/ добу 

води та очищує 37 тис. м3/добу стоків 

                     

 

Кількість працівників: 673 осіб. 
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А також: забезпечує питною водою            

м. Умань та с. Мала Вільшанка 

та водовідведенням смт. Терезине,             

с. Фурси 



ДО КОНЦЕСІЇ 

Заборгованість по сплаті податків 

ПІСЛЯ КОНЦЕСІЇ 

Податок на прибуток  

 

22 млн. грн. 

 

  2 млн. 727 тис грн. 

 

Заборгованість по заробітній 

платі 

Заборгованість перед 

кредиторами 

Місцевий бюджет 

  

Заробітна плата 

 
Єдиний соціальний 

внесок 

 

ПДВ 

  1 млн. 282 тис. грн. 

 

1  млн. 250 тис. грн. 

За спожиту:  
Електроенергію 

 

КП БМР «Білоцерківтепломережа 

1 млн. 600 тис. грн. 

Відсутнє 

 

Наповнення 

 

Дотації 
3 млн. 980 грн.  

(з 2011-2012 рр.) 
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2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Погашається підприємством на протязі 

наступного року 

Заборгованість відсутня 

 

 

  Заборгованість відсутня 

 

 

    Заборгованість відсутня 

 

 

Заборгованість відсутня 

 
0,00                 1 124 992,52          0,00                     

910 613,68 2 274 702,55 2 974 483,77 

           Відсутні 



ВОДООЧИСНІ 

СПОРУДИ 

- Влаштовано додаткову точку вводу гіпохлориту в збірному 

лотку відстійників першої та другої черги ; 

 

- Проведено технічне переоснащення гіпохлоритної на насосній 

станції першого підйому для використання нового реагенту- 

перманганату натрію; 

 

- Перезавантажено діючі фільтри 
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ВОДООЧИСНІ 

СПОРУДИ 
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- Проведено ремонт технологічного обладнання 

 

- Замінено насосне обладнання  

 

- Проведено ремонт розчинних баків регентів 

 

 

 
 



КАНАЛІЗАЦІЙНІ 

ОЧИСНІ 

СПОРУДИ 

 Встановлено твердо-паливну котельню та реконструйовано 

систему опалення АПК КОС 
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КАНАЛІЗАЦІЙНІ 

ОЧИСНІ 

СПОРУДИ 
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- Проведено очистку дренажної системи полів для 

зневоднення осаду; 

 

- Проведено ремонт 3-х біологічних ставків; 

 

- Проведена очистка 2-х карт для сирого осаду; 

 

- Ремонт мулоущільнювачів; 

 

- Розробка проекту реконструкції ІІ-черги каналізаційних 

очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих 

будівель та споруд; 

 

- Замінено насосний агрегат для відкачування сирого осаду; 

 

- Капітальний ремонт повітродувки. 

 

 

 

 



Реконструкції 

мереж 
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       Проведено реконструкцию мереж: 
 

- водопостачання з влаштуванням закільцювання по вул. 

Гайок; 

- аварійної ділянки мережі напірної каналізації по вул. 

Сухоярська - Карбишева ; 

 

- аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора 

по вул. Комсомольська-Рибна (від буд. №95 по вул. 

Некрасова до РНС-3) ; 

 

- аварійної ділянки самопливної мережі каналізації за 

адресою бульв. 50р. Перемоги, 75; 

 

- Пожежні гідранти на водопровідних мережах: 

замінено – 24 шт.       відремонтовано – 173 шт 

 



Розробка 

документації 
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 Розроблено проектну документацію: 
 

- на влаштування технологічних вузлів обліку води стічних вод 

на каналізаційних насосних станціях  Згідно з «Програмою 

щодо встановлення вузлів обліку води та стічних вод для 

технологічного контролю виробничого процесу на ВОС, КОС та 

ДЕКНС» 

 

- Розроблено проектну документацію по об’єкту: «Реконструкція 

мережі напірної каналізації (напірних колекторів) РНС №7 з 

влаштуванням вузла технологічного обліку стічних вод за 

адресою вул. Котляревського, 99; 

- Розроблено проектну документацію на реконструкцію 

водопровідних мереж  

 



КОНТРОЛЬ 

ЯКОСТІ 

 Контроль за якістю послуг 
 

 
 Цілодобовий контроль за якістю води в місті; 

 

 Скарги на неякісну воду розглядаються та 

усуваються протягом 1 доби; 

 

 Зменшення часу ліквідації аварій (зараз – 1 доба, 

колись – в середньому 2-3 доби); 

 

 Систематичне проведення опитування 

споживачів “ Чи задоволені ви якістю води?” 
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ІНШЕ 
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- Проведено паспортизацію всіх будівель і споруд 

підприємства; 

 

- Проведено ремонт та утеплення будівель, замінено 

вікна в приміщеннях; 

 

- Зроблено ремонт кабінетів для персоналу; 

 

- Ремонт коридорів та побутових приміщень . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ІНШЕ 
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- Створено та облаштовано навчальний клас з цивільної 

оборони на 30 місць; 

 

- Створено та облаштовано  актову залу на 50 місць  

 

 

 

 

  



Електронна  

карта мереж 

Електронна карта мереж міста 
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 Під час виготовлення карти : 
-  здійснено обхід мереж, 

  - нанесено нові траси,  

  - зафіксовано недіючі та такі, що не є на балансі підприємства, 

  - уточнено діаметр та матеріал трубопроводів, для кожного 

колодязя зроблено інформаційну картку  

   Переваги проведення інвентаризації 

мереж: 
 

-    збільшився об`єм  реалізації послуг 

-   покращився контроль спожитих послуг 

 -   контроль технічної документації споживачів 

- дозволить контролювати тиск  в мережі та здійснювати 

автоматичні гідравлічні розрахунки  

 

 



РОБОТА ЗІ 

СПОЖИВАЧАМИ 

 Укладено договори з бюджетними установами 
100%, з підприємствами – 96%; 

 

 легалізація незаконних підключень. 

 Проводиться інвентаризації  споживачів 
 

 

 Встановлення приладів обліку холодної води 

безкоштовно для: 
 

 
 споживачів, де фактично зареєстровано від 5- 10 чоловік; 

 двох пільгових категорій: інвалідам війни першої категорії 

та учасникам бойових дій. 

 Максимальне спрощення системи 

обслуговування абонентів 
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РОБОТА ЗІ 

СПОЖИВАЧАМИ 

 Створено «Єдине вікно» 

- система документообігу уніфікована; 

 

- Встановлено контроль за дотриманням установленого 

порядку роботи з  документами 

 

- щоденний прийом громадян та надання консультацій без 

черг; 

 

- приймання від юридичних та фізичних осіб приладів 

обліку води для проведення повірки та їх видача в 

зручний для споживача час. 
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РОБОТА ЗІ 

СПОЖИВАЧАМИ 

 

 

Впроваджено білінгову систему 
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Білінгова програма є потужним та гнучким інструмент для 

аналізу інформації,  спрощення взаємодії з банками.  

 

Головні переваги для споживача : 

 

- підвищення зручності оплат за житлово-комунальні 

послуги; 

- можливість on-line прийому платежів банківськими 

установами; 

- система  інтернет- платежів. 



А ТАКОЖ 

 Розробка нормативної документації 
 

  Правила приймання стічних вод підприємств у систему 

каналізації м. Біла Церква; 

 Правила приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж м. Біла Церква; 

 Отримання всіх ліцензій, дозвільних документів, 

впровадження внутрішньої  документації. 

 Безпека Цілісного майнового комплексу 

 
 

 

 Страхування об'єкту; 

 Встановлення систем відеоспостереження на об'єктах 

водозабору та водоочисних спорудах. 

 

 Екологічна безпека 

 

 
 

 

 Посилений контроль за якістю стоків підприємств міста; 

 Розробка та оприлюднення графіку забору проб стічних 

вод на підприємствах міста. 
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СОЦІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 Робота з дітьми 
 

 

 Проведення 

екологічного конкурсу у 

школах; 

 Допомога дітям-

сиротам  

та інвалідам; 

 Проведення екскурсій 

на водоканал. 

 

 Створення та 

підтримка проектів з 

екологічним 

спрямуванням 

 Пропагування 

здорового способу 

життя 
 

 Підтримка та організація 

Білоцерківського 

марафону; 

 Підтримка та організація 

танцювального конкурсу. 

 

 Участь у 

важливих подіях 

в житті громади 

міста 
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Виконання Інвестиційної програми розвитку 

об’єкта концесії за 2015 рік 

№ 

з/п 

Найменування заходу 

 

Період виконання 

заходу у 2015 р. 

 

Обсяг грошових 

коштів, тис. грн. (без 

ПДВ) 

 

Примітка 

1. Часткова заміна насосного обладнання, 

електрообладнання, запірної арматури 

на насосній станції І-го підйому 

червень 1,23 Придбано та 

встановлено засувку 

повного  випорожнення 

води Н/А №1,4 

2. Частковий ремонт мереж, часткова 

заміна електрообладнання та запірної 

арматури на насосній станції ІІ-го 

підйому 

грудень 62,37 Придбано насосний 

агрегат та змонтовано  

3. Ремонт баків розчинних на насосній 

станції ІІ-го підйому 

грудень 10,65 Ремонт розчинних баків 

коагулянту 

4 Реконструкція ІІ черги КОС протягом року 684,81 Виконано геологічне 

вишукування території, 

інструментальне 

обстеження будівель та 

споруд 

5. Кап. ремонт І черги КОС потягом року 407,96 Поточний ремонт 

відстійників, аеротенків 

та насосної станції 

сирого осаду 19 



Виконання Інвестиційної програми 

розвитку об’єкта концесії за 2015 рік 

6. Впровадження теплових 

насосів на КОС  

874,45 Збудовано та введено в дію 

твердопаливну топкову та 

систему опалення АПК 

7. Ремонт споруд біоставків та їх 

очищення 

червень, листопад 24,08 Ремонт під'їздної дороги, 

улаштування шиберів в переливних 

колодязях 

8. Ремонт  мулових майданчиків, їх 

очищення від осадів та вивезення 

(з відновленням асфальтового 

покриття) 

протягом року 169,39 Очищення та вивезення осаду з 

мулових майданчиків 

Всього: 2227,97 
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Виконані в 2015 році 

поліпшення/реконструкції основних 

засобів: 

№ з/п 

 
Найменування заходу 

 
Обсяг грошових коштів, тис. 

грн. (без ПДВ) 

 

1. Здійснені реконструкції 1354,9 

2. Виконані проектні роботи 24,63 

3. Виконано інженерно-геодезичних вишукувань 9,66 

4. Виконані топографо-геодезичні роботи 14,52 

5. Виконані інженерно-геологічних робіт 15,0 

6. Виконані роботи по обстеженню технічного стану будівель 

та споруд 

311,02 

7. Інші витрати 1122,28 
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ПЛАНИ НА 2016 РІК 
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Встановлення загально-будинкових приладів обліку 

Розробка проектної документації на влаштування технологічних вузлів обліку стічних вод на 

каналізаційних насосних станціях 

Розробка проектної документації 
реконструкції КНС №6 

Розробка проектної документації «Реконструкції насосної станції першого підйому (НС-І), руслового 

водозабору та водоводів НС-І–ВОС 

Розробка проектної документації на 

«Впровадження системи вимірювання тиску 

в водопровідних мережах м. Біла Церква 

Реконструкція мережі водопостачання по вул. 

Привокзальна 

Реконструкція водопроводу по вул. Таращанська 

Реконструкція семи швидких фільтрів (ІІ черга) водопровідних очисних споруд (ВОС) 

Розробка проектної документації реконструкції ІІ черги каналізаційних очисних споруд (КОС) 

Влаштування технологічного обладнання для 

підвищення тиску в мережі господарсько-

питного водопостачання житлових будинків по 

вул. Я. Мудрого, 42 та 62 

Розробка проектної документації реконструкції 

КНС №4 

Розробка проектної документації на реконструкцію мереж:  

водопроводу – 3,7 км.  

каналізації – 1,2 км. 


