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Спеціалізація 
підприємства

Нагадаємо, що КП «Зміїв�сервіс» підні�
має питну воду з артезіанського горизонту, 
транспортує та реалізує її споживачам, до 
числі яких входять населення, заклади осві�
ти та охорони здоров’я, бюджетні організа�
ції та приватні підприємства.

Разом з цим підприємство займається 
експлуатацією каналізаційних систем міс�
та Змієва, сіл Бірки та Соколове, надає по�
слуги з водовідведення, здійснює перекач�
ку, очищення та скид стоків у водойми або 
на поля фільтрації.

КП також надає послуги з вивезення 
твердих, рідких і великогабаритних побуто�
вих відходів.

Підприємство забезпечене виробни�
чою базою та спеціальними автотранспорт�
ними засобами. Для надання послуг воно 
налічує у своєму штаті 84 працівники еко�
номічних, інженерно�технічних та робітни�
чих професій.

«Зміїв�сервіс» забезпечує функціону�
вання:

� 145,738 км водопровідних мереж;
� 13 артезіанських свердловин;
� дев’яти водонапірних башт;
� п’яти резервуарів питної води загаль�

ним об’ємом 1,5 тис. куб. метрів;
� 23,296 км каналізаційних мереж;
� п’яти очисних споруд;
� п’яти каналізаційних насосних стан�

цій.
Сьогодні послугами підприємства ко�

ристується така кількість абонентів:

            Населення    Юридичні 
          особи

Водопостачання 8148          180
Водовідведення 2655           63
Вивезення ТПВ 20698           320

Вчасні платежі — 
важлива умова надання 
якісних комунальних 

послуг
Робота комунального підприємства у 

великій мірі залежить від своєчасних пла�
тежів споживачів. Саме тому КП «Зміїв�
сервіс» вживає системних заходів зі змен�
шення боргів за надані послуги.

Впродовж 2018 року до суду було пода�
но 56 заяв про примусове стягнення забор�
гованості за надані послуги. Всі позови за�
доволені повністю. 

За словами Віктора Ревенка, підвищен�
ню платіжної дисципліни населення у зна�
чній мірі посприяли нові вимоги щодо при�
значення житлових субсидій. Адже, щоб її 
отримати, громадянин повинен сплатити 
старі борги та не накопичувати нових.

Але заборгованість населення за мину�
лі роки залишається значною (за водопос�
тачання — 1,6 млн. грн, за вивезення ТПВ 
— 4 млн.).

Тож залишається вкотре звернутися 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.

Щоб налагодити кращий рівень кому�
нікації з населенням, «Зміїв�сервіс» з 1 січ�
ня 2018 року припинив договірні відноси�
ни із ПАТ «Укрпошта». Пошта, отримавши у 
2017 році 180 тис. грн оплати, не забезпе�
чило чіткої і своєчасної доставки рахунків та 
іншої кореспонденції абонентам. Мав міс�
це і кричущий факт — в одному з населених 
пунктів кореспонденція КП «Зміїв�сервіс» 
узагалі була виявлена у сміттєвому баку.

Рік тому комунальне підприємство 
уклало трудові угоди з місцевими жителя�
ми, які погодилися працювати кур’єрами. 
Завдяки цьому дана ланка роботи стала 
більш ефективною.

Централізованим 
вивезення сміття 
охоплено майже 

весь район
За словам Віктора Ревенка, охопити 

централізованим вивезенням ТПВ увесь ра�
йон — реальне завдання. 

Впродовж останніх двох років цією по�
слугою додатково охоплені села Черкась�

кий та Нижній Бишкини, Тимченки, Роз�
дольне, Таранівка, Петрищеве, Водяхівка, 
Лиман, Геніївка та Скрипаї. З 2018 року ця 
послуга надається і в Шелудьківці.

Залишається напрацювати оптималь�
ну схему надання послуги для сіл Велико�
гомільшанської сільської ради, яка є найвід�
даленішою від районного центру.

Це досягнення — результат тісної співп�
раці комунального підприємства з районни�
ми гілками влади та місцевими радами.

З розширенням території обслугову�
вання було вирішене питання щодо при�
дбання додаткових одиниць сміттєвозів. На 
теперішній час у підприємства їх п’ять. 

Металеві контейнери були придбані за 
рахунок коштів місцевих рад. На даний час 
їх у розпорядженні підприємства 862 штук, 
але щоб не виникло дефіциту баків, треба 
щорічно купувати або виготовляти 300�400 
нових, адже термін їх використання не пе�
ревищує трьох років.

Району потрібен новий 
полігон твердих 

побутових відходів
Існуючий полігон, що знаходиться за 

межами Змієва, у 2018 році прийняв 20 тис. 
тонн відходів.

Враховуючи подальше збільшення об�
сягів збору й вивезення сміття, через 2�3 
роки цей об’єкт вичерпає свої можливості.

Документальне оформлення землі є 
першим кроком до будівництва заводу з пе�
реробки сміття. Декілька пропозицій на бу�
дівництво вже надійшло від потенційних ін�
весторів.

На сьогодні підприємством оформлені 
документи на право власності на землю по�
лігону ТПВ з майбутніми об’єктами їх сорту�
вання і переробки.

Також ведуться переговори про будів�
ництво сміттєспалювального заводу, який 
буде розташований на території нині діючо�
го полігону. Зрозуміло, що побутове сміття, 
значну частину якого складає органіка, яв�
ляє собою небезпеку для навколишнього 
середовища та здоров’я людей. Розклада�
ючись, воно розповсюджує неприємний за�
пах, в ньому розмножуються хвороботвор�
ні мікроорганізми та переносники захво�
рювань (наприклад, пацюки), утворюється 
отруйний інфільтрат. Але є і позитив. При 
згорянні виділяється велика кількість тепла, 
яке можна використовувати. Саме тому під�
приємство приділяє особливу увагу проек�
туванню та майбутньому будівництву. При 
будівництві має бути забезпечене суворе 
дотримання всіх необхідних нормативів, ви�
користання найсучасніших систем очист�
ки та відповідне захоронення продуктів зго�
ряння, а також виробництво енергії з метою 
економії природних ресурсів.  

Оновлення 
водопровідних мереж 

триває
На балансі підприємства знаходиться 

145,738 км водопровідних і 23,296 км кана�
лізаційних мереж. Термін експлуатації ба�
гатьох з них перевищує 50 років, зноше�
ність складає 80%. Щорічно за кошти бю�
джетів різних рівнів капітально ремонтуєть�
ся близько 10% водогонів.

За 2016�2018 роки, завдячуючи актив�
ній позиції та розумінню наших проблем з 
боку депутата обласної ради Валерії Мура�
євої, депутатського корпусу районної ради, 
Зміївської міської, сільських та селищних 
рад підприємством замовлено та виконано 
робіт на 28,8 млн. грн. А це —  16944 м водо�
провідних мереж. 

Ці роботи дали конкретний результат: 

зниження кількості поривів на 20 %, змен�
шення енергоспоживання на свердловинах 
на 30 %.

Уже розпочаті роботи по підключенню 
централізованого водопостачання мешкан�
цям селища Зідьки і в планах на 2019 рік — 
продовження будівництва  водопроводу до 
місцевої школи, а це — 1270 метрів водого�
ну. Після будівництва магістральної мере�
жі планується робота по підключенню інших 
мешканців селища — це близько 28 вулиць 
та провулків.

Для безперебійного водопостачання 
населення міста Змієва підприємство ро�
бить кроки щодо реалізації проекту по кіль�
цюванню водопровідних мереж, завдя�
ки чому абоненти будуть отримувати воду 
з трьох свердловин — (Гора (свердловина 
по вул. Сіверська), Мжанський (свердло�
вини № 5,6,7), Мікрорайон (св. № 1974/1, 
8,10,11)).  Кільцеві мережі забезпечать без�
перебійну подачу води навіть при аваріях на 
окремих ділянках і при відключенні, бо по�
дача води інших ліній не припиняється. Крім 
того, вода в мережах не замерзає, бо цир�
кулює по всій системі.

Протягом 2019 року планується капі�
тально відремонтувати аварійні ділянки во�
допроводів по Змієву: 

Об'єкт, вид робіт Про-
тяж-

ність, 
м

Кошто-
рисна 

вартість,  
тис. грн

Капітальний ремонт  во�
допроводу по майдану 
Соборному  від колодя�
зя Г�5/СБ�1 до колодя�
зя СБ�6, м Зміїв

245 1 019,392

Капітальний ремонт  во�
допроводу по вул. По�
кровській  від колодязя 
П�1 до колодязя П�7, м. 
Зміїв 

897 1 484,160

Капітальний ремонт  во�
допроводу по вул. Слю�
саренка від колодязя 
С�1 до колодязя С�4, м. 
Зміїв

390 875,740

Капітальний ремонт  во�
допроводу по вул. Гага�
ріна  від колодязя Х�24 
до колодязя Г�5/СБ�1,  
м. Зміїв 

240 1 491,868

Аварійну ділянку водопроводу, який 
проходить під мостом через річку Мжа, пла�
нується демонтувати, а замість неї проклас�
ти трубопровід під руслом річки. 

Для заміни планується використати во�
допровідні пластмасові труби різних діаме�
трів з ПВХ, що забезпечить стійкість до зно�
су, довгий термін служби,зменшення ви�
токів та аварійності. Завод�виробник дає 
гарантії на ці труби 50 років та 10 років на 
зварні з’єднання.

Споживачі мікрорайону 
отримають питну воду 

належної якості
Про невідповідність якості питної води 

існуючим державним санітарним нормам, 
яка подається із артезіанської свердло�
вини, розташованої про Пролетарському 
шосе міста Змієва, наша газета вже неодно�

разово інформувала зміївчан. Ремонтно�
відновлювальні роботи, які проводилися на 
цій свердловині у 2018 році, бажаного ре�
зультату не дали.

У зв’язку з цим була розконсервована і 
приведена у робочий стан резервна артезі�
анська свердловина, яка розташована по�
близу села Водяхівка.

Від неї цієї весни планується проклас�
ти новий водогін вбік Пролетарського шосе. 
Необхідні кошти для проведення робіт ви�
ділені з обласного та районного бюджетів. 
Тож є цілковита упевненість, що вже у трав�
ні жителі районного центру отримають пит�
ну воду належної якості.

Технологічне оновлення 
очисних споруд — 
важливе завдання

Керівництвом КП «Зміїв�сервіс» на до�
говірних засадах було залучене ТОВ «ЕК�
ВІК» для проведення детального обсте�
ження очисних спору №1 міста Змієва. Цю 
послугу профінансували молокоперероб�
ні підприємства району. Згідно з результа�
тами обстеження була виготовлена техніч�
на документація, яка характеризує незадо�
вільний стан цих очисних споруд та шляхи 
вирішення проблеми. На даний час молоко�
переробні підприємства («С�Транс», моло�
козаводи в Слобожанському та Соколово�
му) придбали власним коштом обладнан�
ня для первинної очистки їхніх промислових 
стоків вартістю 800 тис. грн, яке буде вста�
новлено до1 травня.

І тільки після цього будуть проведені за�
ходи щодо відновлення рослинності та мі�
крофлори, що утворює біоплато.

На очисні споруди №2 міста Змієва 
планується виготовити проект реконструк�
ції, адже їх обстеження показало, що і цей 
об’єкт потребує докорінного оновлення.

У селі Бірки завершена реконструкція 
біоплато за рахунок коштів, виділених з об�
ласного бюджету. Другий етап реконструк�
ції очисних споруд, проект якого вже підго�
товлений, передбачає будівництво системи 
механічного очищення стоків.

Обстеження очисних споруд села Соко�
лове виявило, що їх конструктивні елементи 
повністю зруйновані. Розпочинати потрібно 
з підготовки проекту і визначення джерел 
фінансування реконструкції.

На часі — коригування 
тарифів

Болючим питанням виробничої ді�
яльності «Зміїв�сервісу» є постійне зрос�
тання вартості електроенергії, паливно�
мастильних матеріалів, автозапчастин, шин 
тощо. Коригування тарифів на послуги, що 
надає підприємство, востаннє проводило�
ся у 2017 році. З моменту введення у дію 
чинних тарифів вартість електроенергії під�
вищилася на 15,6%, бензину — на 38,5%, 
дизпалива — на 53,9%, а мінімальна заро�
бітна плата зросла на 30,4%.

Як відзначив директор підприємства, 
сьогодні діє тариф у 14,08 грн за кубометр 
води. Але щоб виконувати завдання по за�
безпеченню споживачів комунальними по�
слугами, потрібно цей тариф підвищува�
ти на 15�18% — приблизно до 17,64 грн за 
кубометр. Відповідний тариф незабаром 
буде винесено на громадське обговорення. 

Крім того, планується на 15% підвищи�
ти тариф на вивіз сміття.

Роздільне збирання 
сміття — вимога часу

За інформацією Віктора Ревенка поло�
ження Закону України «Про відходи», що ви�
магає запровадити роздільний збір сміття, 
можна виконати поетапно.

Реалізація першого етапу розпочнеться 
цієї весни у Змієві. На 10 майданчиках бу�
дуть встановлені контейнери для різних ви�
дів відходів (скло, папір, пластик, метало�
брухт). Зібрану сировину КП «Зміїв�сервіс» 
продаватиме переробним підприємствам. 
Задля цього були внесені зміни до переліку 
господарської діяльності, якими може зай�
матися КП.

«Успіх цієї справи у значній мірі буде за�
лежати від жителів міста Змієва, які повинні 
будуть дотримуватися елементарного пра�
вила: різним видам відходів — окремий кон�
тейнер», — наголосив Віктор Ревенко.

В.ОСТРЕНОК. 

Комунальне господарство

Зміїв переходить 
на роздільне збирання відходів

Минулого понеділка, 4 березня, 
директор КП «Зміїв-сервіс» Віктор 
Ревенко провів зустріч з представ-
никами місцевих засобів масової 
інформації. Говорили про забезпе-
чення населення Змієва та району 
комунальними послугами, про пер-
спективи розвитку матеріально-
технічної бази підприємства, за-
плановані на 2019 рік заходи з по-
дальшої реконструкції водопро-
відних мереж та очисних споруд, а 
також про поетапне впроваджен-
ня системи роздільного збирання 
твердих побутових відходів.


