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ЗВІТ
директора комунального підприємства «Зміїв-сервіс»
Зміївської районної ради Харківської області Ревенка Віктора Кириловича
про виконання умов контракту (в період з 2016-2019 років)
Згідно контракту укладеного зі Зміївською районною радою Харківської області від 05
квітня 2016 р. я здійснював керівництво підприємством, організовував його виробничогосподарську, соціально - побутову та іншу діяльність, забезпечував виконання завдань,
передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом.
При виконанні покладених на мене обов’язків керувався Конституцією України, Законами
України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, рішеннями
районної

ради,

розпорядженнями

голови

районної

державної

адміністрації,

статутом

комунального підприємства «Зміїв - сервіс» Зміївської районної ради Харківської області.
Основною діяльністю підприємства є надання послуг з централізованого водопостачання,
водовідведення та вивезення твердих побутових відходів.
Комунальне підприємство «Зміїв-сервіс» є одним з основних підприємств, яке забезпечує
життєдіяльність району. Станом на 2016 рік послугами з водопостачання та водовідведення
користувалися 206 підприємств, установ, організацій та 7962 абонентів, станом на 2017 рік
послугами користувалися 210 підприємств, установ, організацій та 7996 абонентів, станом на
2018 рік - 216 підприємств, установ, організацій та 8087 абонентів. На сьогоднішній день
підприємство надає послуги з водопостачання та водовідведення 231 підприємствам,
організаціям та установам, а також його послугами користуються 8148 абонентів, і ця кількість
щорічно збільшується.
За період з 01.04.2016 по 01.02.2019 роки реалізовано:
➢ Води - 1648, 5 тис. куб. м,
➢ Каналізації – 660,5 тис. куб. м,
викачано:
➢ Рідких побутових відходів – 6,6 тис. куб. м,
вивезено
➢ Твердих побутових відходів – 205,0 тис. куб. м.
Протягом 2017-2018 років проведено ремонт побутових приміщень, які знаходяться за
юридичною адресою підприємства (адміністративна будівля підприємства, приміщення
диспетчерської

служби).

Проводиться

благоустрій

території

підприємства.

Територія

підприємства обладнана відео спостереженням, що дає змогу забезпечити збереження майна.
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Чисельність працюючих станом на лютий місяць 2019 року складає 84 чоловік. На початку
2018 року збільшилася чисельність контролерів, що дає змогу вести облік споживачів у всіх
населених пунктах.
КП «Зміїв-сервіс» здійснює підйом води з артезіанського горизонту, транспортування та
реалізацію

добутої

води

населенню,

шкільним,

дитячим,

оздоровчим

закладам,

госпрозрахунковим організаціям, бюджетним установам, приватним підприємствам.
Загальна кількість абонентів, які користуються послугами підприємства:
Кількість
Кількість
Кількість
Кількість
Послуги
абонентів
абонентів
абонентів
(населення) абонентів
(юридичні
в період до (населення) (юридичні
станом на
особи)
особи)
01.04.2016
01.02.2019
в період
станом на
року
до
01.02.2019
01.04.2016
року
Водопостачання
7966
8148
160
231
Водовідведення
Вивезення побутових відходів
13657
20698
250
279

Кількість укладених договорів на послуги, які надаються КП «Зміїв-сервіс».
Населення:
Період

Водопостачання, водовідведення

Вивезення ТПВ

Станом на 01.04.2016 рік

6936 шт.

6473 шт.

Станом на 01.02.2019 рік

7601 шт.

11272 шт.

Юридичні особи:
Період

Водопостачання, водовідведення

Вивезення ТПВ

Станом на 01.04.2016 рік

214 шт.

250 шт.

Станом на 01.02.2019 рік

224 шт.

279 шт.
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Порівняльна таблиця сплати за послугу вивезення ТПВ населенням:
Назва сільської/селищної,
міської ради

2016-2017рр.

2018-2019рр.

Зміївська міська рада

106,8%

98,5%

Бірківська сільська рада

83,7%

87,5%

Бішкинська сільська рада

82,7%

95%

Борівська сільська рада

86%

106,9%

Задінецька сільська рада

91%

99,6%

Зідьківська селищна рада

105%

94,6%

Лиманська сільська рада

86,6%

90%

Соколівська сільська рада

75,7%

82,3%

Тимченківська сільська рада

77%

94%

Таранівська сільська рада

66,6%

80,7%

Чемужівська сільська рада

95,8%

97,8%

Геніївська сільська рада

64,4%

86,3%

Скрипаївська сільська рада

39%

65,7%

Шелудківська сільська рада

-

84,6%

Таблиця сплати за послугу водопостачання населенням:
Назва сільської/селищної,
міської ради

2018-2019рр.

Зміївська міська рада

83,4%

Бірківська сільська рада

71,7%

Соколівська сільська рада

76,4%

Задінецька сільська рада

87,9%

Лиманська сільська рада

108,9%
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Працівниками
КП
«Зміїв-сервіс» вживаються такі заходи по
заборгованості за надані послуги, а саме:

зменшенню

- контролери підприємства спільно із спеціалістами підприємства проводять зустрічі із
господарями домоволодінь та ведуть з ними роз’яснювальну роботу, щодо своєчасної
сплати за надані послуги не тільки поточних платежів, а і виниклої заборгованості за
минулі періоди;
-

щоквартально споживачам надсилаються листи з роз’яснення згідно чинного
законодавства, досудові повідомлення про необхідність сплати боргу або укладання
договору реструктуризації;
Кількість укладених договорів реструктуризації (оплати боргу частинами):
Рік

Кількість договорів (шт..)

Сума (грн.)

2016

63

101,2 тис.грн.

2017

162

246,7 тис.грн.

2018

131

296 тис.грн.

- проводиться претензійно-позовна робота.
Слід зазначити, що споживачі району мають змогу звернутися до директора підприємства
та керівників відділів постійно, в зручний для них час та поза межами особистого прийому, без
уваги не залишається жодний мешканець, кожен отримує кваліфіковану допомогу у вирішенні
нагальних питань.
За звітний період підприємство значно розширило зону обслуговування населення
послугою з вивезення ТПВ. Станом до 01.04.2016 року обслуговувалось 7 рад, станом на
01.02.2019 року КП «Зміїв-сервіс» обслуговує 14 рад (41 населений пункт). Надання даної
послуги охоплює майже всі населені пункти Зміївського району.
Підприємство забезпечено виробничою базою та спеціальними автотранспортними
засобами. За рахунок обласних та районних бюджетних коштів у 2017 році було придбано нову
спеціалізовану техніку для збору ТПВ, а саме 2 смітєєвоза марки МАЗ та екскаваторнавантажувач марки JCB. Спеціалізована техніка підприємства обладнана GPS моніторингом, що
дає змогу оптимізувати маршрути та заощаджувати пальне, скоротити витрати на утримання
автопарку, підвищення дисципліни, дозволяє відслідковувати та оптимізувати маршрути по
вивезенню ТПВ. На балансі підприємства нараховується 17 одиниць спеціалізованої
автомобільної
техніки. Для надання послуг підприємство укомплектовано необхідним
інженерно-технічним персоналом та кваліфікованими працівниками.
Збирання твердих побутових відходів здійснюється контейнерним методом. На даний час
нараховується 920 контейнерів для збору твердих побутових відходів.
Ми вдячні міській, селищним і сільським радам за розуміння та співпрацю. Всі наші
спільні зусилля дають змогу покращити якість надання послуги з вивезення твердих побутових
відходів та роблять наш район чистішим. З 2019 року підприємство планує поступово
запроваджувати систему роздільного збирання ТПВ, з цією метою на 10-ти майданчиках будуть
встановлені контейнери для різних видів сміття (скло, папір, металобрухт, пластик).
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Роботи по оформленню полігону ТВП відновилися лише в 2017 році. Відповідно до
розпорядження голови Зміївської райдержадміністрації від 14.02.2017 № 47 було розпочато
розробку детального плану території для визначення можливості розміщення полігону твердих
побутових відходів з об’єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту на
території Зміївської міської ради Зміївського району Харківської області. У вересні місяці дана
робота була завершена та отримано погоджений детальний план території для розміщення
полігону твердих побутових відходів з об’єктами їх сортування та переробки. В січні місяці 2019
року земельна ділянка для розміщення полігону була зареєстрована в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно.
На даний час особлива увага приділяється проектуванню та будівництву сміттєпереробної
станції, яка буде розташована на території нині діючого полігону.
Комунальне підприємство «Зміїв-сервіс» надає послуги з водопостачання та
водовідведення в п’яти населених пунктах, а саме: м.Зміїв, с.Бірки, с.Лиман, с.Соколове,
с.Гайдари.
Загальна протяжність водопровідних мереж складає – 145,738 км.
Кількість артезіанських свердловин, що експлуатуються – 18 од.
Кількість насосних станцій 2-го підйому – 2 од.
Кількість водонапірних башт – 10 од.
Кількість резервуарів чистої води – 5 од. (загальний об’єм 1,5 тис.м3)
Загальна довжина каналізаційних мереж – 19,1 км.
Кількість каналізаційних насосних станцій – 5 од.
Кількість очисних споруд – 4 шт.
Підприємством проводяться роботи по оформленню земельних ділянок та внесенню до
державного реєстру майна на праві господарського відання під об’єкти водопостачання та
водовідведення.
Також підприємство здійснює експлуатацію каналізаційних систем м. Зміїв, с. Бірки та с.
Соколове, надає послуги з водовідведення для населення, організацій, підприємств, здійснює
перекачку, очищення та скид стоків в водойми або на поля фільтрації.
Болючою темою для міста та його мешканців є проблема очистки стоків молочних
заводів, так вже в кінці 2017 року були підписані договори між трьома молокозаводами та
комунальним підприємством, результатом виконаної роботи є приведення стоків молзаводу до
господарсько-побутових норм. За допомогою інвесторських коштів трьох молокозаводів у 2018
році на ОС № 1 було придбано комплекс AQUALOS попередньої очистки висококонцентрованих
виробничих стічних вод, який дозволяє очистити стоки від жирів, органічних речовин, ПАР,
масел та інших забруднень. Першочерговим завданням на 2019 рік є введення в експлуатацію
даного комплексу.
З метою контролю у сфері водопостачання та водовідведення підприємство
проводить роботи з встановлення лічильників холодної води.
Станом на 01.02.2019 рік 807 абонентів з загальної кількості 8148 абонентів
обліковуються за нормативами питного водопостачання. Згідно чинного законодавства абоненти,
які приєднані до зовнішніх інженерних мереж водопостачання повинні самостійно встановити
засоби обліку води до серпня 2020 року.
Підприємством проводяться роботи по заміні лічильників холодної води, строк
експлуатації яких минув, за власні кошти підприємства, шляхом придбання нових лічильників
води та прийняттям на баланс вже повірених засобів обліку, з подальшим їх встановленням
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споживачам. Ці послуги почали надаватися після коригування тарифів з водопостачання за
рахунок інвестиційної складової скоригованого тарифу у 2017 році.
Протягом 2017 року було придбано – 243 лічильника, 2018 рік – 1086 лічильника, 2019 рік
– 109 лічильника. В період з 01.04.2016 року по 01.03.2019 року кількість замінених лічильників
споживачам становить 1449 шт.
При тривалій експлуатації водопровідних мереж з часом проявляються витоки води, які не
дають про себе знати деякий час (приховані прориви трубопроводів). Це призводить до
потрапляння в магістраль навколотрубних вод при відключенні води. Такі пориви були
виявленні в цьому році на центральній магістралі.
Порівняльна таблиця поривів:
Місяць

Кількість
поривів 2015 р.

Кількість
поривів 2016 р.

Кількість
поривів 2017 р.

Кількість
поривів 2018 р.

Січень

3

17

5

6

Лютий

12

15

10

8

Березень

24

16

24

12

Квітень

12

24

10

14

Травень

21

14

31

27

Червень

18

13

30

10

Липень

27

23

24

25

Серпень

36

21

26

5

Вересень

35

12

16

20

Жовтень

21

17

12

17

Листопад

12

10

17

28

Грудень

18

12

7

9

Разом:

239

177

207

175

На балансі підприємства знаходиться 145,738 км. водопровідних і 19,1 км. каналізаційних
мереж. Термін експлуатації яких перевищує 50 років, зношеність станом на 01.01.2017 року
складала 54,1 %, станом на 01.01.2019 року складає 16,1%. Щороку КП «Зміїв-сервіс» власними
силами та коштами проводить заміну аварійних ділянок, але усунення аварійних ситуацій
поточним ремонтом не завжди приводить до позитивних результатів. Тоді, розробляється
комплекс заходів щодо капітального ремонту.
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Завдяки фінансуванню з бюджетів різних рівнів підприємство протягом 2016-2019 років
здійснено капітальний ремонт водопровідних мереж, а саме:
2016 рік
Сума
м.Зміїв
3486498.05
Капітальний ремонт водопровідних мереж м.Зміїв вул.Шевченко
750438.80
Капітальний ремонт водопровідних мереж м.Зміїв вул.Гоголя
992841.40
Капітальний ремонт водопровідних мереж м.Зміїв вул.Широнінців
310224.20
Капітальний ремонт водопроводу по вул.Харьківська від колодязя Х-8 до колодязя Х-12
в м.Зміїв, Харківської області
1432993.65
с.Лиман
778316.71
Капітальний ремонт водопровідних мереж с.Лиман вул.Івана Франка
121806.00
Капітальний ремонт водопровідних мереж с.Лиман вул.Андріївська
93611.15
Капітальний ремонт мережі водопроводу по вул.Перемоги від колодязя П-62 до
колодязя П-64 в с.Лиман,
562899.56
с.Гайдари
Капітальний ремонт мережі водопроводу від свердловини до водонапірної башти в
с.Гайдари, Харківської області

580258.18
580258.18

с.Бірки
Капітальний ремонт мережі водопроводу по вул. Центральна від колодязя Ц-1 до
колодязя Ц-14 в с.Борки, Харківської області

1447517.87

ВСЬОГО за 2016 рік

6292590.81

2017 рік
с.Лиман
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт

2710755.00
922388.60
624461.80
590969.80
572934.80

водопроводу по вул. Садова С3-С10 с.Лиман
водопроводу на вул. Широка - вул. Шевченка в с. Лиман
водопроводу на вул. Садова С5-С7 в с. Лиман
водопроводу на вул. Станційна С2-С4в с. Лиман

1447517.87

м.Зміїв
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Харківська від колодязя Х-12 до колодязя Х15 в м. Зміїв Харківської області
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Харківській Х15 - Х16м.Змiiв

5254930.40

Капітальний ремонт водопроводу по вул. 8 Березня м.Змiiв
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Рогатинська від колодязя Р-1 до колодязя Р-6
в м.Зміїв, Харківської області
Капітальний ремонт водопроводу по вул.Миру від колодязя М-1 до колодязя М-2 в
м.Зміів, Харківської області
Капітальний ремонт водопроводу по вул.Пушкарьова від колодязя П-10 до колодязя П11 в м.Зміїв, Харківської області
Капітальний ремонт водопроводу по вул.Зміївська від колодязя З-1 до колодязя 3-4 в
м.Зміїв, Харківської області
с.Бірки
Капітальний ремонт водопроводу по вул.Центральна від колодязя Ц14 до водонапіпної
башти с.Бірки Зміївського району Харківської області

748754.80

Всього за 2017 рік

8720708.20

1322368.60
828247.60

1003446.00
239752.20
336685.20
775676.00
755022.80
755022.80
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2018 рік
с.Лиман
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Садова від колодязя С - 10 до колодязя С – 12
в с. Лиман Зміївського району Харківської області
"Капітальний ремонт водопроводу по вул. Андріївська від колодязя А - 82 до колодязя А
- 84 в с. Лиман Зміївський район Харківської області"
с.Гайдари
Капітальний ремонт водопроводу по в’їзду Перемоги від колодязя П3 до колодязя П4
с.Гайдари, Зміївського району, Харківської області

1112135.15
528593.2

583541.95
627850.4
627850.4

м.Зміїв
5968858.54
Капітальний ремонт водопроводу по в’їзду Станційному від колодязя Г-5 до колодязя Х8 в м. Зміїв Харківської області
1568233.8
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична від колодязя Х-22 до колодязя Х-23
в м. Зміїв Харківської області
821335.91
Капітальний ремонт водопроводу по вул. 30 років Перемоги від колодязя М-1 до
колодязя Г-3 в м. Зміїв Харківської області
1133449.2
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична від колодязя Х-20 до колодязя Х-22
в м. Зміїв Харківської області
1450831.84
Капітальний ремонт свердловини № 1/1974 вул..Пролетарське шосе б/н, м. Зміїв
Харківської області
995007.79
с.Бірки
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Набережна від колодязя Н-1 до колодязя Н-6 в
с. Бірки, Зміївського району Харківської області
Капітальний ремонт вводу системи водопостачання до будинку культури,
розташованого за адресою: пл. 223-ї стрілецької дивізії, 1, с. Бірки, Зміївського району,
Харківської області
Капітальний ремонт вводу системи водопостачання до будівлі Бірківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, розташованої за адресою: вул. Центральна,31,с. Бірки, Зміївського району,
Харківської області
Капітальний ремонт вводу системи водопостачання до будівлі, розташованої за
адресою: вул. Центральна, 3, с. Бірки, Зміївського району, Харківської області
Капітальний ремонт вводу системи водопостачання до житлової будівлі, розташованої
за адресою: вул. Центральна, 1, с. Бірки, Зміївського району, Харківської області
Капітальний ремонт мережі системи водопостачання до житлових будівель,
розташованих по вул. Центральна, 3а та вул. Центральна, 35 в с. Бірки, Зміївського
району Харківської області
Капітальний ремонт мережі системи водопостачання до житлових будівель,
розташованих по вул. Центральна, 34 та вул. Центральна, 36 в с. Бірки, Зміївського
району Харківської області
Капітальний ремонт мережі системи водопостачання до житлових будівель,
розташованих по вул. Центральна, 37 та вул. Центральна, 39 в с. Бірки, Зміївського
району Харківської області
Капітальний ремонт мережі системи водопостачання до житлових будівель,
розташованих по вул. Центральна, 38, вул. Центральна, 40 та вул. Центральна, 42 в с.
Бірки, Зміївського району Харківської області
Капітальний ремонт вводу системи водопостачання до житлової будівлі, розташованої
за адресою: вул. Центральна, 41, с. Бірки, Зміївського району, Харківської області
Капітальний ремонт мережі системи водопостачання до житлових будівель,

3712817.88
1500062.4

175821.46

148821
88198.25
94502.17

164208.99

250451

168837.18

356510.6
88031.26
244320.6
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розташованих по вул. Центральна, 43 та вул. Центральна, 44 в с. Бірки, Зміївського
району Харківської області
Капітальний ремонт вводу системи водопостачання до житлової будівлі, розташованої
за адресою: вул. Центральна, 45, с. Бірки, Зміївського району, Харківської області
Капітальний ремонт мережі системи водопостачання до житлових будівель,
розташованих по вул. Центральна, 46 та вул. Центральна, 48 в с. Бірки, Зміївського
району Харківської області
Капітальний ремонт вводу системи водопостачання до житлової будівлі, розташованої
за адресою: вул. Центральна, 47, с. Бірки, Зміївського району, Харківської області
с.Зідьки
Будівництво водопроводу від колодязя М – 1 до вул.. Водогінна в м. Зміїв Харківської
області
Всього за 2018 рік

85568.35

242954.4
104530.22
1496867.04
1496867.04
12918529

Підприємство продовжує працювати в цьому напрямку, так вже в кінці 2018 року та на
початку 2019 року розроблені проекти на капітальні ремонти водопроводів:
- капітальний ремонт водопроводу по Майдану Соборному від колодязя Г-5/СБ-1 до
колодязя СБ-6 в м.Зміїв Харківської області протяжністю 245 м.;
- капітальний ремонт водопроводу по вул.Покровська від колодязя П-1 до колодязя П-7 в
м.Зміїв Харківської області протяжністю 897 м.;
- капітальний ремонт водопроводу по вул. Слюсаренка від колодязя С-1 до колодязя С-4 в
м.Зміїв Харківської області протяжністю 390 м.;
- капітальний ремонт водопроводу по вул.Гагаріна від колодязя Х-24 до колодязя Г-5/СБ-1
в м.Зміїв Харківської області протяжністю 240м.;
- капітальний ремонт водопроводу по вул. Отакара Яроша від свердловини до колодязя О5 в с.Соколово Зміївського району Харківської області протяжністю 880 м.;
- капітальний ремонт водопроводу по вул. Отакара Яроша від колодязя О-5 до колодязя О9 в с.Соколово Зміївського району Харківської області протяжністю 750м.;
- капітальний ремонт водопроводу по вул. Отакара Яроша від колодязя О-9 до колодязя О11/1 в с.Соколово Зміївського району Харківської області протяжністю 1000м.;
- капітальний ремонт водопроводу по вул. Отакара Яроша від колодязя О-2 до колодязя О15 в с.Соколово Зміївського району Харківської області протяжністю 920м.;
- капітальний ремонт водопроводу від свердловини № 1/1974 до колодязя К1 в м.Зміїв
Харківської області;
- капітальний ремонт свердловини № 1/1974 розташованої за адресою м.Зміїв,
Пролетарське шосе б/н.
Заміна зношених та аварійних ділянок водопровідних мереж дозволить створити умови
для забезпечення населення м.Зміїв та району питною водою належної якості, підвищити якість
надання послуг, забезпечити надійність функціонування систем водопостачання та підвищити
безпечність об’єктів водопостачання. Завдяки проведенні даних робіт очікується зокрема, у
економічній сфері:
- зменшення енерговитрат у системі водопостачання;
- зниження витоків і неврахованих витрат води шляхом оптимізації режимів роботи
розподільної мережі;
- скорочення аварійності на розподільних мережах.
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У соціальній сфері:
- забезпечити належну якість поданої споживачеві питної води у відповідності із чинним
законодавством;
- запобігти виникненню аварійних ситуацій та перебоїв із постачання води.
- покращення тиску води.
З метою об’єктивного вивчення ситуації на підприємстві, кожного року проводиться
ретельна інвентаризація майна, водопровідних мереж. За підсумками інвентаризації майна
проводиться списання та реалізація металобрухту. Кошти використовуються на потреби
підприємства.
Придбано за власні кошти та кошти районного бюджету:
-

-

-

насосні агрегати в кількості 25 шт.;
манометри 10 шт.;
частотні перетворювачі 11шт.;
пожежні гідранти – 19 шт.;
встановлення комплексної системи диспетчеризації – 7 од.
Витрати підприємства за звітний період складають :
оплата праці з нарахуваннями – 17180544,71 грн.;
електроенергія 7506225,40 грн.;
роботи та послуги сторонніх організацій :
оренда техніка, пристрої інше - _452555,19 грн.
доставка рахунків – 238912,05 грн.
послуги зв’язку- 80515,74 грн.
дир. інфраструктури – 83047,51 грн.
електровиміри – _692627,63 грн.
програма Пошук – 134731,0 грн.
ремонт насосів – _324524,0 грн.
канцелярські вироби – 208778,032 грн.
податок на прибуток – 1727152,70 грн.;
паливно-мастильні матеріали – 10143470,90 грн.;
матеріали та запасні частини – 5463519,40 грн. ;
користування надрами – 924961,43 грн.;
спеціальне використання води – 317890,84грн.;
екологічний податок – 335941,09 грн.
дохід – 58129571,59 грн.
Заборгованість за електроенергію та паливні матеріали станом на 01.02.2019 відсутня.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності підприємства вважаю заходи з
енергозбереження та контролю за споживанням води.
Для зменшення витрат підприємства на електроенергію протягом 2018 року встановлено 5
частотних перетворювачів, які дозволили скоротити потреби електроенергії на 10% і дали змогу
надалі продовжити роботу глибоководних наносів. За допомогою повільного пуску глибинні
наноси запускаються в роботу повільно, що дає змогу уникнути гідроударів в системі. За рахунок
цього при запуску- осад, іржа та домішки в трубопроводі не підіймаються і вода до населення
доходить чистішою та якіснішою. Всі впровадженні системи комп’ютеризовані та мають
віддалене управління.
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Ведуться роботи по заміні електричних лічильників на двофазні та відновленню станцій
подвійного підйому води. Це дасть змогу використовувати для підйому води електроенергію в
нічний час, коли тариф вдвічі менший.
Також зазначаю, що сайт prozorro.gov.ua. дає можливість ознайомитися з інформацією по
укладеним договорам, даними по оплатам закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Кожен бажаючий може ознайомитись не тільки із текстами договорів, а ще й дізнатися, чи була
проведена по ньому оплата.
Підприємством постійно здійснюється інформаційне наповнення офіційного веб-сайту
підприємства http://zmiiv-service.com.ua, відслідковуються відгуки та питання про діяльність
підприємства на інформаційних сайтах та популярних форумах. Також з метою вирішення
актуальних проблем щодо надання якісних послуг та інформування громадян про діяльність
підприємства мною та працівниками підприємства надаються інтерв’ю засобам масової
інформації.
Підсумовуючи викладене, хочу зазначити, що в січні місяці поточного року підприємством
було розроблено « Програму розвитку Комунального підприємства «Зміїв-серівс» на 2019 рік», в
якій чітко визначені плани та кроки нашого підприємства на 2019 рік щодо задоволення потреб
споживачів району у якісному вивезення ТПВ, забезпеченні споживачів якісною питною водою,
приведення каналізаційних мереж та колодязів до належного стану. З даною програмою також
можна ознайомитися на офіційному веб-сайті підприємства http://zmiiv-service.com.ua.
Директор КП «Зміїв-сервіс»

В.К.Ревенко

