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Коротка інформація про ліцензіата

Історія комунального підприємства «ЖИТЛОВИК» починається з 01.05.2001 
року коли на основі рішення Бурштинської міської ради № 44/16-01 від 28.02.2001 
року було проведено реорганізацію Бурштинського ККП шляхом приєднання, 
ліквідованих Бурштинською ТЕС, цехів водопровідно-каналізаційного господарства 
і ККП Бурштинської ТЕС.

У 2021 р. підприємство знову реорганізовано відповідно до рішення 
Бурштинської міської ради від 30.03.2021року № 11/10-21 «Про реорганізацію 
комунального підприємства «Житловик» шляхом виділу житлово-експлуатаційного 
господарства та господарства благоустрою та озеленення». Одним із видів 
діяльності, яке надає підприємство є надання послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення.

Система холодного водопостачання та водовідведення міста збудована ще у 
1966- 1967р.р. і за такий тривалий період потребує заміни. До цього часу роботи по 
модернізації у повному об’ємі не проводились. Часткова заміна труб і періодичні 
поточні ремонти не могли повністю вирішити проблеми втрат води в мережах, які 
зростають і ведуть до збільшення питомих витрат електроенергії. Аналізуючи 
роботу дільниці водопостачання, слід відмітити спад обсягів реалізації. Це веде до 
зменшення доходів підприємства^ також при постійних розподілених 
загальновиробничих витратах до росту собівартості одиниці наданих послуг. 
Аналогічна картина і у системах водовідведення. Установлена виробнича 
потужність водопроводу - 8,0 тис.куб.м вод/доб. Рахункові втрати та витрати води в 
мережах становлять 26,316% від загального підйому води.

У склад водозабірних споруд входять
- Водозабір ур. Корчева
- Водозабір ур. Коростовичі
- Градирня
- Фільтри
- Установка блочна електролізна обеззараження води
- Резервуари чисної води
- Резервуар водонапірної вежі
- Машинний зал

Принцип роботи водопостачання міста полягає, що вода за допомогою 
свердловинних насосів із водозабору урочища «Корчева» та «Користовичі» 
потрапляє на градирню. На градирні проходить процес окислення двохвалентного 
заліза, яке міститься в сирій воді, в трьохвалентне, яке випадає в осад, розпад 
вуглекислоти і сірководню.
Водозабірні споруди характерні підземними водами, які забираються глибинними 
насосами. Загалом забір води здійснюється через 9 свердловин. Характерним є те 
що насосне обладнання є застарілим та енергоємним.



Вода із контактного резервуару градирні самопливом поступає на фільтри через 
лоток. Переливаючись через лоток, який ділить фільтр на дві частини, вода 
поповнює фільтр, проходить через шар піску і гравію, збирається дренажними 
трубами і відводиться в резервуар.
Насосна станція II підйому характерна подачею води у місто через мережі 
водопостачання.
Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання, які є на балансі 
підприємства, складає 39,2 км, із них водоводів - 23,9 км., вуличної водопровідної 
мережі - 13,8 км. та внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі - 1,5 км. 
Водонапірна башта об’ємом 400 мЗ.
Таблиця 1 відображає характеристики водопровідної мережі, яка є на балансі 
підприємства, за матеріалами, віком, станом та аварійністю.

ТАБЛИЦЯ 1
Експлуатаційні показники водопровідної мережі

Трубопроводи Термін експлуатації Аварійність 
ав./100 км 
/рік

Матеріал Довжина, > 50 років 25-50 
років

< 25 років

км % км % км % км % 2019 2020
Сталь 14,7 38 7,9 42,2 6,8 81,0
Чавун 9,5 24 9,5 50,8
АЦ 1,3 3 1,3 7
ПЕ 13,7 35 1,6 19,0 12,1 100
Разом 39,2 100 18,8 8,4 12,1 0,007 0,005

Наведені у таблиці 1 дані свідчать, що 48 % водопровідних мереж використали свій 
термін експлуатації. 18,8 км. мереж є ветхими та аварійними та потребують негайної 
заміни.

У таблиці 2 наведено узагальнену характеристику насосних станцій системи 
водопостачання (ВНС) за їх проектною і фактичною продуктивністю, методом 
регулювання режиму роботи, потужністю встановленого насосного обладнання і 
його енергоефективністю.

ТАБЛИЦЯ 2
Огляд насосних станцій системи водопостачання

Назва 
насосної 
станції

Продуктивність,
м3/добу Вид 

насосного 
обладнання

Загальна 
потужніст 

ь 
агрегатів, 

кВт

*Питоме 
енерго

споживання 
кВт-год/м3

ккд 
насосних 
агрегатів

Проектна *Фактичн 
а

Водозабір ур. 
Корчева 1900 1400 ЕЦВ 8x40x90

- 2шт. 36 0,41 54%

Водозабір ур. 
Коростовичі 4300 1800

ЕЦВ 
10x65x110 —

Зшт.
96 0,43 60-65%



ТАБЛИЦЯ 2
Огляд насосних станцій системи водопостачання

Насосна 
станція II 
підйому

8000 1400

ЗВ 200x2 - 
1шт.

1Д300х65 - 
1шт.

1ДЗ15x71 - 
1шт.

СД-50/56 - 
1шт. 

8кх18 -2шт.

125
90
90
18

22 х 2=44

0,39 78%

Примітка* водозабір ур. Коростовичі 5 свердловин, з них: 3 - діючі, 2 - на 
консервації; водозабір ур. Корчева 4 свердловини, з них: 2 - діючі, 2 - на 
консервації

Система водовідведення складається із головних напірних колекторів - 22,8 км. та 
вуличної каналізаційної мережі - 14,1 км.. та каналізаційних очисних споруд (КОС). 
Системою централізованої каналізації охоплено до 80% загальної площі міста.
Проектна пропускна спроможність системи каналізації і каналізаційних очисних 
споруд становить 7 тис. м3/добу. Загальний обсяг пропущених і очищених у 2020 р. 
стоків становив 1,7 тис. м3/добу. У систему каналізації потрапляє деяка частина 
дощових та колекторно-дренажних стоків.

Таблиця 3 характеризує трубопроводи (напірні та каналізаційні самопливні 
колектори) за матеріалом, віком, станом та аварійністю.
ТАБЛИЦЯ 3.
Експлуатаційні показники системи водовідведення - м. Бурштин

Колектори Те рмін експлуатації Аварійність
Матеріал довжина >50 років 25-50 років <25 років аварій/1 ООкм/рік

км % км % км % км % 2019 2020
Сталь 7,1 19 7,1 28,2
Чавун 7,3 20 7,3 80,2

Азбестноце
мент

13,3 36 13,3 52,8

Кераміка 6,6 18 4,8 19,0 1,8 19,8
ПЕ 2,6 7 2,6 100

Разом 36,9 100 25,2 100 9,1 100 2,6 100 0,003 0,004
Примітка:

* 95% аварій відноситься до заторів на колекторах
ТАБЛИЦЯ 4
Огляд насосних станцій системи водовідведення - м. Б;Пиитин
Назва насосної 

станції
Рік 

будівниц
тва

* Розрахована 
продуктивність,

м3/добу

Години 
роботи 
насосів 

протягом 
доби

Загальна 
потужність 
агрегатів, 

кВт

Питоме 
енерго

споживання, 
кВт-год/м3

Очисні споруди 1990 7000 24 327 0,61



На сьогодні очисні споруди не дозволяють забезпечити очищення стічних вод 
відповідно до вимог законодавства, що призводить до скидання забруднених 
стічних вод у водні об’єкти.

Таким чином основні фонди мають незадовільний технічний стан та значна 
зношеність основних фондів систем питного водопостачання та централізованого 
водовідведення (в аварійному стані знаходяться 48 відсотків водопровідних мереж 
та 68 відсотків мереж водовідведення,) спричиняють високі витрати електроенергії, 
інших експлуатаційних витрат.

2. Необхідність впровадження інвестиційної програми.

Частково висвітлену проблему планується вирішувати шляхом впровадження 
інвестиційної програми:

Реконструкції водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій, 
призначених для задоволення потреб споживачів у питній воді

Реконструкції каналізаційних очисних споруд з метою оптимізацїї очисних 
споруд та ефективному використанню ресурсів;

Реконструкції магістральних водогонів, мереж централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення;

Відповідно до наказу Мінрегіону № 191 від 19.08.2020 р «Порядок розроблення, 
погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у 
сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності 
яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, київська та 
Севастопольська міська державні адміністрації» розроблено проект інвестиційної 
програми на 2023 рік.

Джерелом фінансування інвестиційної програми є виробничі інвестиції з 
прибутку.

Метою реалізації програми є забезпечення в наступному році надійного та 
безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення споживачам, зменшення матеріальних витрат на ремонтні роботи. 
Впровадження інвестиційної програми спочатку потребує матеріальних 
затрат, але це буде компенсовано значною економією паливно-енергетичних 
ресурсів, зменшенням кількості аварійних ситуацій і затрат на поточні ремонти.



№
3. Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру 
тарифу

Інвестиційна програма на 2023 рік розроблена на загальну суму 4131,68 тис. 
грн. без ПДВ.
Дана програма передбачає виконання інвестиційних заходів у 2023 році за рахунок 
виробничих інвестицій з прибутку.

Вартість інвестиційної програми було визначено із вартості необхідних 
матеріалів. Роботи будуть виконуватися господарським способом.

Особливий вплив на структуру тарифу відобразиться на збільшенні 
амортизаційних відрахувань в майбутньому після впровадження заходів.

В середньому в структурі тарифу інвестиційна складова складатиме 4,70 грн.. 
на 1 мЗ водопостачання та водовід:

Зіновій ШАФРАНДиректор КП «Життловик»


