
Минулої середи, 31 січня, директор КП «Зміїв-
сервіс» Віктор Ревенко провів зустріч з представниками 
місцевих засобів масової інформації, під час якої роз-
повів про вжиті заходи щодо належного забезпечення 
населення м.Змієва і району комунальними послугами, 
про перспективи розвитку матеріально-технічної бази 
підприємства, заплановані на найближчий час заходи 
щодо реконструкції водопровідних мереж та очисних 
споруд та інші аспекти роботи КП.

Спеціалізація 
підприємства

КП «Зміїв-сервіс» здійснює підйом питної води з арте-
зіанського горизонту, транспортування та реалізацію добу-
тої води населенню, шкільним, дитячим, оздоровчим закла-
дом, госпроразрахунковим організаціям, бюджетним закла-
дам та приватним підприємствам.

Разом з цим підприємство здійснює експлуатацію кана-
лізаційних систем міста Змієва, сіл Бірки та Соколове, надає 
послуги з водовідведення для населення, організацій, під-
приємств, здійснює перекачку, очищення та скид стоків у во-
дойми або на поля фільтрації.

КП також надає послуги з вивезення твердих, рідких та 
великогабаритних побутових відходів.

Підприємство забезпечене виробничою базою та 14 
одиницями спеціальних автотранспортних засобів.

Для надання послуг воно налічує у своєму штаті 80 пра-
цівників економічних, інженерно-технічних та робітничих 
професій.

КП забезпечує функціонування:
- 126,4 км водопровідних мереж;
- 22  артезіанських свердловин;
- 9 водонапірних башт;
- 5 резервуарів питної води загальним об’ємом 1,5 тис. 

куб. метрів;
- 20,12 км каналізаційних мереж;
- 5 очисних споруд;
- 5 каналізаційних насосних станцій.
Загальна кількість споживачів, які користуються послу-

гами підприємства, на сьогодні складає:

 Абонен-
ти

Населення Юридичні 
особи

Водопостачання 8081 17514 163

Водовідведення 2653 5436 62

Вивезення ТПВ 19932 45756 252

Вчасні платежі — важлива умова 
надання якісних 

комунальних послуг
КП «Зміїв-сервіс» вживає системних заходів зі зменшен-

ня боргів за комунальні послуги. Адже робота комунального 
підприємства у великій мірі залежить від своєчасних плате-
жів населення та інших споживачів за надані послуги.

Споживачам-боржникам направляються письмові попе-
редження, також з ними укладаються договори на реструк-
туризацію заборгованості. По відношенню до найбільш не-
сумлінних платників проводиться претензійно-позовна ро-
бота. 

До Зміївського районного суду Харківської області про-
тягом 2017 року було подано 65 позовних заяв про приму-
сове стягнення заборгованості за надані підприємством по-
слуги, на загальну суму 175 тис. грн. Після розгляду справ 
судом, виконавчі листи передані на примусове виконання до 
виконавчої служби у Зміївському районі.

За словами Віктора Ревенка, підвищенню платіжної дис-
ципліни населення у значній мірі посприяли нові вимоги 
щодо призначення житлових субсидій. Адже, щоб отримати 
субсидію, громадянин повинен сплатити накопичені борги.

Таким чином, рівень розрахунків населення у 2017 році 
за водопостачання склав 98%, за вивезення твердих побуто-
вих відходів — 90%.

Але залишається значною заборгованість населення за 
минулі роки перед підприємством. За водопостачання — 1,5 
млн. грн., за вивезення ТПВ — 3,5 млн.

Тож «Зміїв-сервіс»  вкотре звертається до споживачів 
бути сумлінними платниками, розуміти, що чистота наших 
вулиць та вода у наших оселях потребує щоденних витрат, 
які повинні бути своєчасно оплачені усіма абонентами без 
виключення.

З метою налагодження кращого рівня комунікацій з на-
селенням «Зміїв-сервіс» з 1 січня цього року припинив до-
говірні відносини із ПАТ «Укрпошта». Це підприємство, що 
отримало торік 15 тис. грн. оплати, не забезпечило чіткої і 
своєчасної доставки рахунків та іншої кореспонденції або-
нентам. Мав місце і кричущий факт — в одному із населе-
них пунктів кореспонденція КП «Зміїв-сервіс» була виявлена 
у сміттєвому баку.

Відтепер комунальне підприємство уклало трудові уго-
ди з місцевими жителями, які погодилися працювати конт-
ролерами. Тож є упевненість, що ця ланка роботи стане 
більш ефективною.

Охопити централізованим 
вивезення ТПВ увесь район — 

реальне завдання
Впродовж останніх півтора року цією послугою додатко-

во охоплені села Черкаський та Нижній Бишкини, Тимченки, 
Роздольне, Таранівка, Петрищеве, Водяхівка та Лиман, Гені-
ївка, Скрипаї. Це досягнення — результат тісної співпраці ко-
мунального підприємства з районними гілками влади та міс-
цевими радами.

З розширенням території обслуговування було виріше-

не питання щодо придбання додаткових одиниць сміттєво-
зів. На теперішній час у підприємства їх шість. До речі, один 
вирішено переобладнати для вивезення великогабаритних 
відходів.

Металеві контейнери у достатній кількості були придба-
ні за рахунок коштів місцевих рад. На даний час їх у розпоря-
дженні підприємства 1200 шт., з яких 50 — обмінний фонд

Щоб не виникло дефіциту баків, треба щорічно купувати 
або виготовляти 400 нових, адже строк їх експлуатації не пе-
ревищує трьох років.

За словам Віктора Ревенка, охопити централізованим 
вивезенням ТПВ увесь район — реальне завдання.

Через місяць ця послуга надаватиметься  в 
с.Шелудьківка.

Залишається за активної участі місцевого самовряду-
вання напрацювати оптимальну схему надання послуги для 
мешканців сіл Великогомільшанської сільської ради, яка є 
найвіддаленішою від районного центру.

Району потрібен новий полігон 
твердих побутових відходів

Існуючий полігон, що знаходиться за межами м.Змієва, 
у 2017 році прийняв 120 тис. тонн відходів.

Враховуючи подальше збільшення обсягів збору й виве-
зення сміття, через 2-3 роки цей об’єкт вичерпає свої мож-
ливості.

Документальне оформлення землі є першим кроком до 
будівництва заводу з переробки сміття. Декілька пропозицій 
на будівництво вже надійшло від потенційних інвесторів.

Однак з початком робіт з оформлення документації на 
землю, КП «Зміїв-сервіс» зіткнулося з проблемою наступно-
го характеру.

Згідно з витягом з Державного земельного кадастру від 
11 червня 2015 р. та публічною кадастровою картою України 
площа земельної ділянки для організації полігону під захоро-
нення твердих побутових відходів та станції їх механізованої 
переробки складає 8,5044 га.

На підставі проведених зйомок з урахуванням санітарно-
захисних норм площа полігону зменшилася до 2,4 га. Ре-
зультатом такого зменшення території полігону ТПВ ста-
ло виготовлення у 2010 році ДП «Зміївське лісове господар-
ство» проекту лісовпорядкування. При його розробці не було 
враховано площі існуючого полігону.

Згідно з проектом лісовпорядкування до земель лісо-
господарського призначення було віднесено як прилеглі до 
полігону землі, так і частково землі фактичного полігону пло-
щею 6,1044 га.

- Ми вважаємо це незаконним і будемо домагатися по-
вернення втраченої земельної ділянки через відповідне су-
дове рішення, — наголосив Віктор Кирилович і додав: — 
Якщо суд не задовольнить наш позов, то тоді доведеться шу-
кати іншу земельну ділянку. Але цей варіант буде більш до-
роговартісним і складним.

Оновлення виробничого обладнання 
оптимізувало економічний стан КП

Протягом 2016-2017 років КП «Зміїв-сервіс» здійснено 
системну роботу щодо оновлення виробничого обладнан-
ня та капітального ремонту водопровідних мереж. Із наявних 
124-х кілометрів водогонів замінено 13,6 км або 10%. Замі-
на труб проведена на тих ділянках, де кількість поривів була 
найбільшою.

Разом з цим підприємство придбало і ввело в експлу-
атацію: сучасних енергоефективних насосів — 16; датчи-
ків понаднормованого тиску — 5; частотних перетворюва-
чів —5; станцій управління «Каскад» — 5; комплексів систе-
ми диспетчеризації об’єктів — 7.

Вжиті заходи дозволили скоротити витрати електричної 
енергії на 15%. Разом з цим стабілізувався показник водяно-
го тиску у мережах, що дало змогу уникнути гідроударів та 
зменшити кількість поривів.

Вищезазначені заходи значно зменшили кількість ава-
рійних ситуацій, завдяки чому суттєво зменшилися безоблі-
кові витрати води.

У 2018 році заходи з технологічного оновлення бу-
дуть продовжені. На сьогодні вже розроблена проектно-
кошторисна документація щодо заміни 8-ми кілометрів про-
блемних ділянок водогонів. Першочерговим завданням по 
м.Змієву є заміна центральних магістралей та закільцюван-
ня Мжанського водозабору зі свердловиною, що на мікрора-
йоні.

 Реалізація цього завдання дозволить не залишати спо-
живачів райцентру без водопостачання при планових і ава-
рійних відключеннях.

У рамках подальшого втілення у життя програми ефек-
тивного використання енергетичних і матеріальних ресур-
сів на підприємстві за адресою: м.Зміїв, вул.Покровська, 
24 буде створено диспетчерський пункт, з якого буде здій-
снюватись контроль руху спецавтомобілів, показників во-
дяного тиску у мережах тощо. 

- Такий всебічний контроль дозволить оптимізувати 
виробничі витрати та зробити «передишку» по тарифах, — 
наголосив керівник КП.

Якість води — 
проблемне питання

Про невідповідність якості питної води існуючим дер-
жавним санітарним нормам, яка подається із артезіан-
ської свердловини, розташованої по Пролетарському 
шосе міста Змієва, наша газета вже неодноразово інфор-
мувала споживачів. Ремонтно-відновлювальні роботи на 
цій свердловині вже тривають понад півроку. Тож є спо-
дівання, що вони через деякий час завершаться і жителі 
райцентру отримуватимуть нормальну воду.

В цілому якість питної води — проблема не тільки Змі-
ївщини, а й інших районів і областей України. Зокрема в 
Харківській області вода характеризується підвищеним 

вмістом заліза та аміаку.

Технологічне оновлення очисних 
споруд — важливе завдання

Керівництвом КП «Зміїв-сервіс» на договірних засадах 
було залучене ТОВ «ЕКВІК» для проведення детального об-
стеження очисних спору №1 м.Змієва, які перебувають на 
балансі КП. Цю послугу профінансували молокоперероб-
ні підприємства району. Згідно з результатами обстежен-
ня була виготовлена технічна документація, яка характери-
зує незадовільний стан цих очисних споруд та шляхи вирі-
шення проблеми. На даний час молокопереробні підприєм-
ства («С-Транс», Комсомольський молокозавод та молоко-
завод с. Соколове) придбали власним коштом обладнання 
для первинної очистки їх промислових стоків, яке до 1 квітня 
буде встановлено на зазначених очисних спорудах.

І тільки після цього будуть проведені заходи щодо від-
новлення рослинності та мікрофлори, що утворює біоплато.

На очисні споруди №2 м.Змієва планується виготови-
ти проект реконструкції, адже обстеження показало, що цей 
об’єкт потребує докорінного оновлення.

На очисних спорудах с.Бірки завершена реконструкція 
біоплато за рахунок коштів, виділених з обласного бюдже-
ту. Другий етап реконструкції, проект якого вже підготовле-
ний, передбачає будівництво системи механічного очищен-
ня стоків.

Обстеження очисних споруд с.Соколове виявило, що їх 
конструктивні елементи повністю зруйновані. Розпочинати 
потрібно з підготовки проекту і визначення джерел фінансу-
вання реконструкції.

Коли у Гайдарах буде якісна 
питна вода?

За словами В.Ревенка лабораторні дослідження під-
твердили, що якість води страждає через те, що вміст заліза 
та аміаку в ній вдвічі перевищує допустимі норми. Причин за-
бруднення води може бути декілька.

По-перше, свердловина має глибину 120 метрів. Отже, 
цілком ймовірно, що у водоносний горизонт на цій глибині 
потрапили поверхневі води зі шкідливими речовинами. Так 
само поверхневі води могли потрапити й через безгоспні не-
затампоновані свердловини.

По-друге, на якість води негативно впливає застарілий 
стан сільської водопровідної мережі протяжністю 420 метрів.

Як наголосив Віктор Кирилович, перший крок щодо вирі-
шення проблеми — будівництво артезіанської свердловини. 
В лютому вже будуть розрахунки, скільки на це потрібно ко-
штів та розуміння, де їх взяти.

Другий крок — заміна старих трубопроводів на нові буде 
проведено у першому півріччі 2018 року.

- Що стосується водонапірної башти, я хочу заспокоїти 
жителів с. Гайдари! Її ніхто не відключив, вона знаходиться у 
резерві — коли електроенергії у селі немає, то вода постача-
ється із башти, — наголосив керівник «Зміїв-сервісу».

Роздільне збирання сміття — 
питання малого бізнесу

За інформацією Віктора Ревенка положення Закону 
України «Про відходи», що вимагає запровадити роздільний 
збір сміття з початку цього року, на практиці важко реалізу-
вати з огляду на декілька причин.

По-перше, відсутність у районі потужностей для пере-
робки та сортування відходів. 

По-друге, населення психологічно не готове сортувати 
сміття вдома.

- Це тема для малого бізнесу, який може стимулювати 
населення здавати за певні кошти скло, пластик, папір тощо, 
— наголосив керівник КП «Зміїв-сервіс».

У найближчій перспективі:
- продовження капремонту водогонів,залучення з цією 

метою коштів бюджетів різних рівнів;
- капремонт очисних споруд;
- оформлення земельної ділянки під полігоном ТПВ, 

проектування та будівництво заводу з переробки відходів із 
залученням коштів інвесторів;

- інвентаризація мереж водопостачання с. Першотрав-
неве та санаторію «Занки»;

- будівництво водогону, який з’єднає м.Зміїв та сел.
Зідьки з метою забезпечення  Зідьківської загальноосвітньої 
школи якісною питною водою.

В.ОСТРЕНОК.
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Віктор Ревенко: «Підвищення тарифів на послуги 
підприємства цього року не планується»


