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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: 677 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 1 млн. 600 тис. грн.

ВідсутнєНаповнення

Дотації 3 млн. 980 грн. (з 2011-2012 рр.)
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2014 р. 2015 р. 2016 р.

Заборгованість відсутня Погашається*

Заборгованість відсутня

Заборгованість відсутня

Заборгованість відсутня

Заборгованість відсутня

2274,70 тис. грн. 2974,48 тис. грн. 3591,94 тис. грн.

Відсутні

огашається підприємством протягом на наступного року



ВОДООЧИСНІ 
СПОРУДИ
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Реконструкція насосної станції першого підйому 
(НС-І), руслового водозабору та водоводів НС-І–
ВОС:

- Виконано інженерно-геологічні вишукування;

- Виконано інженерно-геодезичні вишукування;

- Виконано обстеження технічного стану будівельних конструкцій 
насосної станції.



ВОДООЧИСНІ 
СПОРУДИ
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Реконструкція дренажної та механічної системи 
семи швидких фільтрів ІІ- ї черги водопровідних 
очисних споруд:
- Виконано заміну запірної арматури та технологічних 

трубопроводів;
- Виконано заміну існуючої кран-балки.



ВОДООЧИСНІ 
СПОРУДИ
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Реконструкція дренажної та механічної системи 
семи швидких фільтрів ІІ- ї черги водопровідних 
очисних споруд:
- Реконструкція дренажно-розподільчої системи;



ВОДООЧИСНІ 
СПОРУДИ
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Реконструкція будівлі та споруд ІІ-ої черги 
швидких фільтрів водопровідних очисних 
споруд:
- Реконструкція огороджувальних та несучих конструкцій будівлі; 
- Відновлення гідроізоляційного шару в резервуарах швидких 

фільтрів;
- Встановлення сітчастих огороджень на технологічних отворах;
- Реконструкція системи опалення будівлі;
- Заміна вікон та дверей;
- Ремонт підкранових шляхів;



ВОДООЧИСНІ 
СПОРУДИ
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Ремонт кислотостійкого покриття баків-сховищ 
водопровідних очисних споруд



КАНАЛІЗАЦІЙНІ 
ОЧИСНІ 

СПОРУДИ
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Реконструкція ІІ-ї черги каналізаційних очисних 
споруд (КОС) з новим будівництвом окремих 
будівель та споруд в м. Біла Церква:

- Продовжено роботи з розробки проектної документації;
- Виконано інженерно-геологічні вишукування;



Реконструкції
мереж
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Проведено реконструкцію мереж:

- Водопостачання з влаштуванням закільцювання по вул. 
Привокзальна;

- Водопостачання з виносом з-під забудови по вул. 
Леваневського;

- Каналізації з виносом з-під забудови за адресою вул. 
Фастівська

- Пожежні гідранти на водопровідних мережах:
замінено – 8 шт.       відремонтовано – 58 шт.



Розробка 
документації
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Розроблено проектну документацію на:
- Влаштування технологічних вузлів обліку стічних вод на

каналізаційних насосних станціях;
- Встановлення технологічного обладнання для підвищення тиску

в мережі господарсько-питного водопостачання житлового
будинку по вул. Я. Мудрого

- Реконструкцію водопровідних та каналізаційних мереж м. Біла
Церква

- Впровадження системи вимірювання тиску в водопровідних
мережах м. Біла Церква

- Реконструкцію каналізаційних насосних станцій №4 та №6



КОНТРОЛЬ 
ЯКОСТІ

ПИТНОЇ ВОДИ

− 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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Отримали сертифікат відповідності
системи менеджменту якості до вимог
стандарту ISO 9001:2015.
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РОБОТА ЗІ 
СПОЖИВАЧАМИ

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

 легалізація незаконних підключень.

Проводиться інвентаризація  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

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.



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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Нагороди
2016 рік

«Підприємець року -
2016» 

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 
стало переможцем:  в 

номінації «За вагомий внесок 
в соціальний і духовний 

розвиток міста».

Стало почесним членом 
бізнес – групи кращих 
підприємств України 

об’єднаних 
Міжнародним 

економічним рейтингом 
«Ліга Кращих».
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«Підприємство 
року- 2016» 



Нагороди
2016 рік

«Підприємець року -
2016» 

За результатами Союзу 
Національних бізнес рейтингів 

ми отримали звання -
Підприємство року-2016!
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Виконані в 2016 році поліпшення/реконструкції 
основних засобів:

№ 
з/п

Найменування заходу Обсяг грошових коштів, 
тис. грн. (без ПДВ)

1. Здійснені реконструкції 6768,31

2. Виконані проектні роботи 709,06

3. Виконані топографо-геодезичні роботи 68,61

4. Виконані інженерно-геологічні роботи 243,28

5. Виконані роботи по обстеженню технічного стану будівель 
та споруд

80,53

6. Інші витрати 834,91
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ПЛАНИ
ТОВ “БІЛОЦЕРКІВВОДА” 

2017 рік

www.bcvoda.com.ua



ПЛАНИ НА 2017 РІК
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Реконструкція ділянки мережі каналізації по 
вул. Таращанська

Реконструкція аварійної ділянки мережі 
водопостачання по вул. Таращанська (від вул. 
Тімірязєва до буд. №191а по вул. 
Таращанська)

Реконструкція водопроводу по вул. Таращанська

Оновлення автомобільного парку спецтехнікою: Придбання екскаватору

Реконструкція семи швидких фільтрів другої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) 

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

Реконструкція каналізаційної насосної станції №6

Розробка проектної документації на реконструкцію мереж: 
водопроводу – 1,7 км. 
каналізації – 1,2 км.

Технічне переоснащення електросилового обладнання та автоматизованої системи керування 
технологічними процесами семи швидких фільтрів другої черги водопровідних очисних споруд 

Технічне переоснащення РНС-3: заміна насосного обладнання

Реконструкція будівлі швидких фільтрів другої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) 

Розробка проектної документації «Реконструкція аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. 
Ак.Гродзинських-Гординського в м. Біла Церква, Київської області»

Реконструкція аварійної ділянки мережі 
водопостачання по вул. Водопійна-Лермонтова 

Влаштування загально-будинкових приладів обліку

Влаштування технологічних вузлів обліку стічних вод на каналізаційних насосних станціях

Оновлення автомобільного парку спецтехнікою: Придбання каналапромивної машини
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Закінчення робіт з реконструкції дренажної та механічної 
системи семи швидких фільтрів другої черги водопровідних 

очисних споруд м. Біла Церква, Київської області:

• Заміна системи вентиляції;

• Заміна фільтруючого завантаження;



Розробка проектної документації з реконструкції мереж 
централізованого водопостачання та водовідведення

м. Біла Церква

− Водопровідних мереж – 1,7 км

− Каналізаційних мереж – 1,2 км
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Виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції 
мереж централізованого водопостачання м. Біла Церква

− Водопровідних мереж – 1,0 км
− Каналізаційних мереж – 0,5 км
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Придбання насосного обладнання для реалізації технічного 
переоснащення технологічного та електросилового 

обладнання Районної каналізаційної насосної станції №3 
м. Біла Церква, Київської області
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Виконання робіт з реконструкції каналізаційної насосної 
станції №6 м. Біла Церква, Київської області



Дякуємо за увагу!
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