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l. ОрганiЗацi1-1на c,r,py*Typa 

смства кЩнiпроводоканал) .Щнiпровськоiорганiзаuiйна структура Комунального пlдпри

ivricbKoT pa;ll-i ск.падас,гься з 52 структурних пiлрозлiлiв у ск,палi 297з,25 LIIтатних одиниць,

liерiвникОм с диреКrор пiлrrрrемства, якилi керуС виробничо-господарською й фiнансово-

економiчною дiяльнiстю пiдприсмства, визначас, планус, здiйснюс й координус yci види

дiяльностi Кп кfiнiпроводоканал>. Щиректору пiдприсмства безпосередньо пiдпорядковуються

деяttti струк-гурнi Lriлрозлiли - вiддiл охорони працi, канLIелярiя, служба охорони об'сктiв

гliitприсшtства. вiлдiл eKoHoMi,lHoT безпеки ,га iншi,

f]лrреrt.гоР пiдtlрис:мства сгtiлrьнО зi своТМ перrпиМ заступникоМ здiйснюс управлiння

,{iя.ltьttiс.t-til ltiitгtpltcl.,lc,t Bat за догIоN.,lогою застУпllикiв директора за напрJIмками дiяльностi та

гоJlовiIого iHlKeHepa,
заступник дирек1ора пiдприемства з фiнансово-економiчних питань очолю€ роботу щодо

срорпtування облiковоi полiтики, економiчно обrрунтованих тарифiв, звiтностi та облiку майна i

йолtч пi.llпорядкову€]ться Вiддiл бухгалтерського та податкового облiку, Планово-економiчний

rliд,цiл' 
r1,11/rija,лl1'l ", гrппт,rr,плстRя ? поточних l ,oHTiB мас забезпечуватиlЗасtуltttиli.цlIl](.I(lора гтiitпрltсNIства з поточних та капlтаJIьних ре},{

виконаннrl робiг з Ilоточl]их iкапiтальних peMoHTiB, цiльове i раuiона_пьне використання Bcix вилiв

peclrpciB, направляЮчи засоби на ,гехнiчНе переозбРосння i реконструкuiю пiдприсмства. i йом1,

гtiдпоря/дковуIоться Вiддiл капiтальних вкладень та пiдроздiли. цо безпосередньо з,lil"tснюtоть

ремонl]!] - l_|ex з ремонту обладнання та потсрiвель, ,Щiльниця З ремонту примiшень. Вентиляцiйне

бюро.
l]ilc.t,\,Li rlltK,ll1,1l]cK1Opa гIll(IlрисN,Iства з еttсплl,ататliТ органiзовус l коFIтролюс надlину

cttctt,пyaTaltilo всl/lоttровi;l,tо-канаutiзаrriлrrtих lчlереж пцiста для безперебiйного водопостачання

(rзодовiлвелеttня) сполtивачiв, йомУ безпосереДньо пiдпоРядковуютЬся Управлiння з експлуаташii

водопроtзiДних мереХt. Управлiння З експлуатаЧiТ каналiзацiйниХ спор}Д, Автотранспортний цех,

Iнсгlекцiя по контролю за ремонтами експлуатачiйних мереж.

Го:tовному ilлженеру безпосередньо пiдпорядков},Iоться водопровlдн1 насосно_

фi,rы.рl,tзli.llьнi с,гаttЦii , КайДацька,га ЛомовСька, канаЛiзацiйнi станцiТ аераuii - Щентра,тьна,

JIirlclбepe;rttla r-a IIjrзltегtttzt. cT.attцii tlерекачок - Водоп_ровiднi HacocHi станЦii, а ТаКО}tt ДОПОМiХ;Нi

IlC\1.1 llttept.c-lttex. I)еьлоtIтtlо-плехаrti.tНий цех, L{ex КВПТаА, [испетчерська слухtба, здiйснtос

керiвництво технiчними слуrкбами i голов}iими фахiвцями пiлприсмства, що супроводжують та

забезпе.Iуiоть дiяльнiсть цих пiдроздiлiв.
заступник директора пiдприсмства з правових питань та управлiння персоналом виконvс

розпорялч\i tЬчнкцirо. визl.]аLIас. ]lланус' координуе юридичнУ i правозаХисну дiяльнiсть та роботу,

ttоtз'язаtrУ з управ-rIяItt]rI\,1 ItepcoIIzuIo]\,{, а саме - кадровi питаtII{Я iпитання оргаrliзатtiТ заробiтноТ

гi-rlLl,гl..1 гtа Itillп1.1t-lcirtc'rBi. йtомч безпосерелIJьо rriдпорядкоl]уIоться IОрили,rна служба. Вiддiл кадрiв

ra I]iддiл органiзаuiТтруда i заробiтноi пла,ги,

Зас.гутlниlt директора пiдприсмСтва З органiзаuii закупiвель ,га постачання здiйснюс

контролЬ за правилLнiстtО провЬд"r,t-lя теtIдерНих закупiВель, уклаДенням господарLIих договорiв,

]}I,{IiOHaHIIrlbt доt.овilЭнlлх зобоВ'язань, матерiалЫrо-техtтiчНипl забсзПечеtIIJяМ пiлприсмства ycirvl

llсобхiilt,tи"-t l1,1_]lrt i,ioro tруrrrсtliонуванrtя, йопtу пiдгlорядковусться Вi:tдiл матерiальНО-ТеХtti'lНОГО

lltrc 1,1r,lr1111rt r lt l'octl()rlaгtIa .,1iльttиltя.

зас1-\,гIниtt ;1{иректора пiдприеплства з маркетингу та збуту органiзус виконання планових

3oBlIoHb з реа:riзаuii води i прийомУ cToKiB у вiдповiлtлостi з укладени]uи договорами, контролюс



\

чаlснiсl,ь }Iадход)I(е}IнrI KoII.ITiI] за реалlзован}' продукtliю, i йому гtiдпорядковуюТЬСЯ

Управлiгlня <<Водозбl,т>, }Jiддiл автоматизованих систем управ:riння пiдприемства, Вiддiл з облiкУ
,га контролю гtiдприсмств та Iнспекцiя по контролю стiчних вод пiдприемств.
2. Результати дiяльностi.

Основним предметом господарськоi дiяльностi КП <!нiпроводоканал) е надання послуг З

tlен,гра_lliзованого водопостачання (виробниuтво питноi води шJIяхом пiдiймання неочищеноТ вОДИ

з llовсрхIIеL]LIх,га гli1tзел,тних лхiерел. очиlцення iJ на очисних спорудах, транспортування та

lэса_tiзаttiя lJ безпосередFIьо cпo)KI{BaLIaN,I i виконавцяt,t комунальних послуг по водоводаМ i

водlогtровiliLll.ltl4 N4ереll<апл) та центрzuIiзованого водОвiдведення (транспортування стiчних вОД ПО

колекторам та каналiзацiйним мерея(ам, iх очищення на очисних споJудах з доведенням якостi
очищення стiчних вод,,що випускаються у водойми до вимог Санiтарних правил i норм охорОни
llоверхневих вод вiл забрулнення).

OcHoBlli поклзI-1иli],l резу,пьтаr,iв дiяльrtостi пiлприсмстI]а у 2018 poui. в порiвняннi з 2017,
]IaBe.]eHl \1 Tao.iI1,1 Ill

L]vllп. якt зазtiаченi н1,1)l(че. не пliстять ПДВ

I lоказники 20l8 piK. 1,ис. гр}l. 20l7 рiк,тис. грч

Доходи вiд дiяльностi з водопостltчання та водовiдведення б70 595 622 227

L|снтралiзоване водопостачання 22з 985 20l 59з

[ |еll-гралiзоваtlе I,1ос,l,ачан1-Iя холодноi воли (з ВВБС) 2l4 l75 l 96 670

l |ентралiзоване водовiдведення 89 9l4 86 l78

I_{ентр.ъп iзоване водовiдведення (з ВВБС) \42 521 lз7 786

11oBHa собiваpTicTb- лiял bttocTi з водоtlостаtlall ня та водовiдведення 865 2,12 67l 056

[.leH l рlt_п iзовrlIе tJодопос tачання 276 014 224 507

I{ентралiзоване г]ост?lчaHltя холодноj' воли (з ВВБС) 263 l_-]7 2] l 789

l-{ен-грал iзоване водовiдведення l27 756 91 964

I_{енr,ралiзоване водовiдведення (з ВВБС) I 98 305 142,796

Показн1,Iкt,t 20 l8 piK 20l7 piK

i'.з1,.пiйiГrir,r,оп*rь ;й."*r,,*,-" *, 
".л"вiдведенttя 

((+> прибуток; (r)
lбrrток)

l94 61,| -48 829

L[ентралiзоване водопостачання -52 089 -22 9\4

I_{ентрапiзоване постачання холодноТ води (з ВВБС) -48 962 l5 l l9

L|ентралiзоване водовiдведен ня з7 842 _5 786

I [clt t plri ltltlltlte во_]овi.lttе.lсtlня {з ВВБС.1 _55 784 _5 0l0

Доходи iнших вилiв дiяльrtостi, шtо облiковуються на 703 рахунк l 845 399

Повна собiвартiсть iнurих видiв дiяльностi l 582 82i

lншi операrliйtti доходlt 38 899 24 805

]lo,IlaIKORa ol]]lal,a ]а cK}.Ijt с-гi.Itlи\ Bojl з поllilдllорN,lагllвниIt забр1 лнеt;ttяlt 5 168 5 925

l]"]Ial,a ]а ttoH;ut.lil,ti,t,tte вi.]к(,)рисl,ання води сгIо)t(ивача]чIи бl4 l 55l

дсlхiд вiд списання кредиторсы(от заборгованостi l 340 lJ

дохiд вiд пi.,lьги на податок на зеIvlлIо 24 625 8 592

I,]l;tc01,1(1,1 lla зa"lI1.1LUoli на /lеп()з}.1тно\{у рахунк), в Ilацlональнlи валIотl l lз2 5 745

lншl 5 020 2 9,79



,шi операцi!'llli BIlTpaTtl, lte вкл}очеlli до повноТ собiвартостi видiв дiяльностi l з5 476 25 844

HapaxyBaItIlя резерв)/ cyN,Itiil]tlих боргiв за водопостачання та водOвlдведення
( населення, бюлжет, iншi)

94 26| lб 2з0

пеня та iншi штрафнi санкцiТ
,7 бl2 355

с ll ! l ciI I l l] я l lЛГ]. нс t] K,,l lL)l tеtlого lto I ]одаткоl]оt,о креjlи,гу 2 1,79

податок на зеNjJltо 24 630 5 300

iншi. якi не включенi до повноТ собiвартостi видiв дiяльностi 6 794 з 959

]нLшi ;tоходи * 2046 2 |2з

Irtttri tзи,граt,tt 2| 226

ll}п-r,ра,r,и з I]0jlill к\, на пpLli)\,,1,oli ll

Всього по пiдприсмству

Дохолrr 7lз 385 б49 554

BltтpaTlt l 002 зб2 69,1 947

ФittitltcoBr.ri-t рс]yльтllт ((+) прl{буток; <-> зблtток) -288 91,7 _48 393

\

оr]ерацll.tнl в!lтраl,и

Вiдповiдно до виробничоi програми пiдприсмства план реалiзацii послуг на централiзоване
l]оllопостачання та централiзоване водовiдведення, встановлений на 2018 pik, виконаний
пijlприемством. вiдповiдно. на 95,\О/о та 90,З О^.

3.. Тарифll2l полiт}rка t{a пiлпри€]чlствi
КГl ,</{ttittроtзодокаI{аJI)) е пiдпри€мством, дiяльнiсть якого регулIосться НацiональнОю

Koivlicicю. що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комунаJIьних послУГ
(НКРЕКП). яка встановлIос тарифи на послуги водопостачання та водовiдведення.

Заяви на встановлення тарифiв на 2018 piK були поланi пiдприемством до НКРЕКП
09,08.2017 вiдповiдно до Порялку формування тарифiв на централiзоване водопостачання та
воltовiдведення. затверд)(еного постановою НКРЕКП Вiд l0.0З.201б Ns 302, та ПрошелУРИ

BcTaHoBJIeI-ItlrI тар}.1фiв Iia цеIJтралiзоване водопостачання та Rодовiдведення, затверд)IIеFIоi

1lостановою HKPEKI] вiд 24.0З.201 б ЛЪ З64.
Протягом 2018 року КП к!нiпроводоканал)) надавало споживачам lтослуги з

водопостаLIання та водовiлведення за наступними тарифаМи (наведенi у таблиui):
грн. за l куб. ivr без ПДВ

1'ариdlп

l,apи(lt.t lla чеttтрал iзоване
водоllост,ачання та

волtl в ijцlelteH ня

тарифлr на чентралiзоване
постачання холодноТ вод},l,

водовiдведення (з ВВБС)

(tat<T.

середньо_
зва)I(ени!]

тариr! за
20l8 piK

факг,
собiвар-тiсть
за20l8рiк

в iдхttлен н ll

у%
(гр.9/гр.8 *

l00%-
l00%)

llосl-.

llкрЕкгI
вiд

02.1 1.17

Nl l 343

пост,
FIкрЕкп

вiд
06.03 l8

Ng296

пост,
нкрЕi(п

вiд
04,09.18

N9957

пост.
нкрЕкп

вiд
02.11,17
N,r l з44

пост,
нкрЕкп

вiд
06,03. l8

N,r297

пост.
нкрЕкп

вiд
04.09, l 8

N9958

водопостачан ня

сIlохiивачаi\l. яl(l с

сl,б'cttTalt tt госl]ода-

рювання у сферi
централ iзованого
воllопосl,ачання та
воловijtвеjtен ня

2,61 2.94 3.34 3.00 ],з0 l0.00

сп())l(14l]ача]lr_ якl не с

с),о (,к,гаNIи госп(,)да-

pl()l]illlllя l cr|lc,pi

t tct t,l,pa,t i]oBat ttlt tl

IJ0]lопос,|,llчllл{ l l я,l,а
вt,lдс.tвiдвеjlегtня

6. l8 6_5l 7.]9 6.61 8.27 23,99



lентрал lзоtsане
постачання холоднот
води (з Г}ВБС)

6,з9 6,65
,7,56

6,86 8,43 22,89

водовiдведен ня

cI l(l7iill l}tl!la\I. я l(l (

сr,б'сIi галtt,t I ()cllt).iil-

рюt]i}ння 1, сферi
lte н,гра-гl iзо вано го
tsолопосl,ачаl]ня l,а

Btlдtl вi.lведеlз ttя

].4 j 2.44 2.18 2"5з ? q,l l5,8l

cIlOriI.It]lttItlNl- якl llc с
cr б'сti-t-ilrl и 1,ocl I()]La-

pIo]}itlllL r ct|lclli
llcI l l l]arliзOl]aI]OI,()
вод0Il0с,гачаllня,га

1.2_] ,4 21 4.86 4.1l2 6.3,| 44.1 2

t tеll1,1llutiзilвагlе
всl.,tовi:tведеitt-tя (з

l] l] Бс,)

4.з9 4.36 4,98 4,5 5 6,3з з9.|2

I

гr.'и'ffiiвпoтoчниМyМoBaМДiяльнoстiКПкЩнiпpoBoДoкaнzLп)€
гоjiов}]оIО IIр}{чиI{оIО того, щО за 2О1 8 piK В цiJIомУ по пiдпрИсмству отриманиЙ збиток (чистий

сРit.tансовиl.i результат) у cyМi 288971 тис. грн.; за 2017 piK отриманий збиток у cyМi 48 З9З тис,

грн.
За ланими балансу (звiту про фiнансовий

стат{ом на 31.12.2018 складае 699 242 тис, грt{,;

збLIто]{ cl(jlajlaB З98 87З тис. грл{,

-l. F]ко"lrогiчгli аспекr,и.
llлЯ забе:]пе.lеt{LlЯ N,lеl]IканцiВ MicTa питFIоЮ водоЮ на баланСi кП кfiнiпроводоканал)

зIlахолятьсrl лва l(омпJIекси очисних споруд водопостачання. Забiр ВОДи ЗДiЙСНЮСТЬСЯ З Р.flНiПРО,

За 2018 piK забiр водLt складас 78 701,02 TtIc.M3. Витрати води на технологiчнi потреби при iT

]]L{робництвi складають б 751,З5 тис.мЗ, uTpaT" uодr - 18З,295 тис.м3За 2018 piK власними

спорVдаN,'I,I очиtцеt{О 7| 766,366 TLlc.M3. KpiM тогО, пiдприеМство закуПовуе воду вiд Аульского

райогtного волопроводу, ВСп кБМЕу Нихtньоднiпровськ-Вузол) fiП <Приднiпровська залiзниця>

га /\l'Illi Гlри,lгriпровсr,ка 'I*EC. обсяг покупноТ uод, .u 2018-рiк складас iз зz9,zt,rr..*'. Загальна

Il.1;Ilalia пlлт,ноl' i]оли ]Vlешканця]\.{ пцiста за 2018 piK - 105л095,57 тис.мJ, при цьому витрати питноi

l]олИ гlрлl транСпор1уванНi ск;rадаlОть 2984,78] тис.м3, втратИ води при транспортуваннi --
з4 950.i67 ,и..r3. i-1o*ruorropMoBi втрати питноi води при транспортуваннi складаIоть 1,З6% вiд

стан) пiдприсмства загальний непокритий збиток

за пiлсумками 2017 року загальний непокритиЙ

перебувас 4 комплекси очисних сплоруд

,од.u 2018 piK складас - 69 146,53 ,"..*'
податку сKJIai]ac - 4716,3 тис. грн.. фактично в

повiтря - IIараховаrtо 19,6 ,гис. грн., фактично

загальпого l пiдйому.
Для очишIеFIня стiчних вод на балансi

rзо,lttlвiдведення. Заl-а;lьний обсяг очищення стiчних
За 20l 8 piK cyiva [lарахоI]аного еl(о-поI-i,tttого

20 1 8 porri clt.:lallcI{o ,{ббj.7 1,1,1c. грн,, ч т.ч.:

- за вI,IкиДи забрудrtrоIоLIIlх речови1] в атмосферне

сплачено - 18 тrlс. грrл;

- за скили забруднюIочих речовин у воднi об'скти -
сгIJIаLIено - 4509,6 т1,{с. грFI .;

нараховано 4562,4 тис. грн., фактично

- заl розir,lit,llеtltля tзiдхt,l.цiв --- I]apaxoRalIo 134.3 тис. грн,, фактично
}/ 2018 роui ltоказll},lкI,I спо)l(I,jI]аlIня енергiТ складають:

сплачено - l З6,1 тис. грн.

- (_tcritpllrlHa cHcpt iя - 9607l 729 r<Вr/г.

- тоltливнi граrIули (пеллета) - 4|9,З4 т.

- природний газ 278,0j4 т.м'.
5. Соrtiальtri аспекти та Itадрова полiтика.

Загальttа ttiльttiсть праl{iвltиt<iв - 2606 чол,

liilr1,1ticl r, ;l;itttli< ttlt ttcpitlrlIlх IIOCn.-(ax 70 чоll ,

-]аrохочеttltя (мотиtlаttiя) rrpartiBHиKiB - 248 чол,

Розп,riР СереДнLоI\,liсячt1оТ заробiтноТ платИ на 1-гО працiвниКа по пiдпРи€мству за 2018 piK

(за звiтом t-пв з прачi) склав 8 755,13 грн., що на з7,4о^ вище, нiж у вiдповiдному перiодi

минуJlого року.
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,/
Уавчання та ocBlTa

I Iрацiвникiв
ГIpartiBlI иrtiв

liраttiвrtиr<iв
У 2018 por1l

IlерсоFIалу:
:] IloBHo}o вищою освiтою - 608 чол,

з LIегlовLlою та базовою вищою ocBiToIo - 1064 чол,

',T'l?iii;"J] ;; "iH: *:;J#: 
"-"дi 

в з охорони працi пiдпри емством освоено

пlдприсмства:

940 927 грн.
Випадки профзахворIовань, пожеж та займання у 201 8 рочi вiдсутнi,

кiлькiсть травм невиробничого характеру (по лорозi на роботу i з роботи, у побутi) - 1з2,

Кiльltiсть лнiв непрацездатностi складас 4268,

Yci rti ,граl]]\,l t] рсlзс_:гiдl,вагti свосчасно та складенt вlдповlдн1 акти,

За 20l8 1liK trрrltзе.,lеilа г]овl,орна перевiрка знань:

- робочtлх з Oxo}]ot{Ii праrll },кlлькосl,i - 2170 чол,;

- е_llектротехгliчного персоналу по Правилам технiчнот експлуатаuii електроустановок

споlttивачiв та Ilравtlл безпечноТ "n.nnyuruuii 
електроУстановок споживачiв у кiлькостi - 410 чол,;

- опера'оРiв хлоратОрrrц" .,.ruroBol( З ПравиЛ охоронИ праrri при виробництвi, зберiганнi,

.граtIспо|]т\.ваttгri та .о.rо.у uu,,ni хлору (I]пАоП 0,00-1.2з-10) та органiзаuii безгtечноl,О

llровеjlсilIIя 1,1t,зtlliсбС,]IlсLllli,{\ робiт \,хлораl,орriих - 28 чол,; 
лт л-_л*--,л-л.,:i. --- опера.гоРilз KoTe;rbHoT ус-гановки з - Правила булови i безпечноТ експлуатацii парових

ко,глiв з Tllcl(oM пар1,1 не бiльш_rе 0,07 Mlla, - 11 чол,

Ilроведена повторLIа перевiрка знань фахiвчiв
- адмiнiс,гративI{о-технiчного персоналу

еJlектроустаi{овок спох<лiвачiв та Правилам безпечноi

кi;iыtостi - б0 чол.;
- з органiзацiт безпечного проведення газонебезпечних робiт у заглиблених спорудах та у

х.порtrом! господарстrзi - 336 чол.; _____л:. .л_,,, _л_ол..
- з ЗакоttоДавчиХ aKT,iB З охоронИ прашi, г,iгiснИ працi, надання першоТ лопомоги потерпlлим,

еrIектробезпеки. IIoIterItHoT безгlекп (Зага:iьного курсУ з охороFIи працt) 
_з_ 

ПRавил технiки безпеки

прL1 експ.ц),агацii сисl-еN4 RодопостаLIання та водовiдведення насеJlених рtiсць (нпдоп 41,0-1,01-

79). Правt.t_,l rcxгti,ttiol' експлуатацiТ систеМ водопостачаннЯ та каналiЗацiТ населених пунктiв

YKpaTHlr в об'смti виконуванr,lх робiт - 92 чо,ll,

IlpoBe:ieHo ,,.o.,u,,no ,га перевiрка знанЬ через учбово-курсовi комбiнати:

- з зil]-l1,I'b]lol,0 K),l]c\':] охороIIИ "p"lll _]l-]"j:,_ ^" 'в та Типовоi iнструкшii з
-зllрави:lзIIаtlI.l'IзIlиТаНЬохоронИПраЦlДЛяеЛеКТроГаЗозВарникl-

органiзаlli[ безt]ечного веденFIя Г.*оr.б..печних робiт (нпдоП 0.00-5, 1 1_85) * З чол,;

- фаrхiвшiВ з Г[равлtЛ охоронИ прашi пр" виробництвi, зберiганнi, траFIспортуваннi та

застосут]аннi х,пору (нпАоll 0.00-1,2з_10) - б чол,;

- фахiвrtiв з [-Iравtл.гr охорони гтраui пiд час вико}{ання робiт на висотi (нпАоп 0,00-1,15_07)

- j чол.;
-зllравилохороI{игrраltittiд.tасроботизiнструп,rенТоМТаПрисТрояМи(НПАоП0.00-1.71-

1З) - 4 чо.:t.;

- Правtt,t булови i безпечноi експлуатачii посули}I, lцо пparlioloTb пiд тиском (нпАоп 0,00-

1.59-87) - З чо.lt,:

- з ТиItоtзоi ilrс.гр,чкчiт з органiзаtliт безпечного ведення газонебезпечних робiт (нпАоп

0,00-5.1 l -85) - _5 ,Io.1t..

- з гIl,t,ганI) OxOl]olIl1 tt1.1iltli jI.Jlя cTpoпaJlbIlt-lttilз, яlti KepytoTb ванl,а)I(опiдiймальними кранами та

MaшlllнaN,tl.i з ltiд;tогlл - 15 чол.;
- з ГIравил безпе.lгtоi ексгtлуатацiТ електроустановок спох(lj}ачiв НПАоп 40,1_1,2i-98,

[lравиЛ експлуатацii еJIектрозаХисниХ засобiВ нпАоП 40.1-1.07_01, Правил улаштування

cJleKTpoyc'I.aL{o]]oK. [Iраrзил теiгIiчноТ експлуатацiТ електроУстановок споrкивачiв, Правил пожех<ноТ

бсз; terilt - r]laxiBriirз 4,,tojl.

/{lrя робiт,t l t t t<i tз t t iлtl р1,1с:ir,tс,гвtr придбаний спеtlодяt,, спеLlвзуття,

},1иJlоNI 
,га зt{еIltliо.ц)куRt1IlьLtими засобами, на суму 1 650 З57 грн,

по Правилам технlчноl
експлуатацii електроустановок

експлуатац11
спох<ивачiв у

вклIочаючи забезпечення

працli]никiв
та професiй

у 2018 рочi згiлно затвердженого графiку проходження медоглялу

гIiдприсмства I]a 2018 р. проведений медогляд працiвникiв шкiдливих професiй
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,dсоОливоГо характерУ праui у ItЗ кffнiпропетровська MicbKa клiнiчна лiкарня ЛЬ9> ffОР> у/ I(I.,ILI(осгl ]//',lojt ,

ЗГiДГlО Заl'Ве]]Д)I(еного граtРiк1, проведено просРiлакти,.ll_tl,tйI наркологiчний огляд у Itп<</]нiгtропе,гроtзсьttий наркологiчrlий лиспансер) ДоР у KirlbKocTi 245 чол.
Згiдно затвердженого графiку проведено психiатричного огляд у КЗ к{нiпровська MicbKaltолiк;riнiкалГgl) ДМР у кiлькостi 220 чол. 

-9 l\Ёr\arrrr'vuvD\g ]

На пiлгrрИсмст,вi гrротягоМ 2О18 рокУ проведенi наступнi заходи з боротьби з корупцiею та
х абарн иrtтBo,tt :

- Iia:laLII{r{ tlPat-litЗ1,Il']KaM ГtiДЦtlриеtчIства методичноi та консультативноi допомоги з питань
доl-}] I-i \1 а tl tI я 1] I.1 \,l о г а н I-I.1 KopYll ц i йно го законодавства;

- проведеНня органiЗацiйноi l,a роз'ясНtовальноi роботИ iз запобiгання, виявлення i протидiiкорупцii;
- проведеНня перевiРки фактiВ cBoc(iacнocTi поданнЯ лекларацiй про майно. доходи, ви.I.ратиi зобов'язатrтrя фiнансового характеру, перевiрки таких декларацiй на наявнiсть конфлiкту

iH repeciB_ а Taito)ti здiйсttеllгtlt Тх логiчно.п .гu uрrфметичгlого коr{троJIю;
- з.tiilctlclttIrI I(()1,IT]].JIIO за ,цо,l,рI.iN,{аIIняN.f Rи^.{оГ зако}{одавСтва LI{olIo врегулювання конфлiктуiitгсресiв.
- ],IадаI]t-lЯ стрvктурНим пiдрозДiлам гriдпРиемс,гва та ix окремим працiвникам роз'ясненняLLlодо застОс)/в анн Я а[]ти I(оруп r{ i й ного зако нодавства;
- ПОДаНIIЯ irОВiДОМ.ltеIIЬ ДО F{аЦiОГrzurьного агентства з питань запобiгання корупчii про фактиFlеподаннrI та несвосLIасного подання лекларацiй працiвниками пiдприемства.

6, i{eбiTopcbttit з:rбо;lговаlliстl, спожIлвачiв r-ir заходLl, tIIo вжLIваIотI>ся для iТзменIUення
СtаrtОll На 3],l2 20l8 ДебiТОРСЬКа ЗабОРГОванiсть споrкивачiв за посJlуги водопостачання таtЗtl.'tСlВi.'{ВСlСIlttЯ (За }]t-lрах)/ваIIIiям резерву сумнiвних боргiв) становить 221 \54 тис. грн. у

ttt_l1liвняl ittti ] ]lоLlilгIiо\,l звi,гltого перiоду заборгоВаriiстЬ скоротилася на 48 915 тис. aрrr., uбо ,ul8.l9о. t""э *'

за звiтt]ий перiод дебiторська заборгованiсть споживачiв утворилася В cyMi l20 8зз тис.
I-pT] l]c1-1 ь.

за категорiями споrтtивачiв послуг водопостачання та
резерв), cl,bI н i Bll их бор гi в) лебiторська заборгованi сть складас :

водовiдведення (за вирахуванням

iial егоlэ i lr с t ttl;ttt t Ba,l i tз с,гаtIоj\,l на
з1.12.20]8

ч т.ч, з поLlатку року

22l l54 l20 833
llaceJle |{ l] я l69 l48 90 973
0юд)кетlJl установи 2 00l l8l8
ItI[ll I сгlо)l(1,1вач l 50 005 28 042

KpiMt цьоl,tl. борГ бкlдцlttетУ з фirrансуВання пiльГ та субсилiй становить 4 00З ],ис, гривеI]ь.
С гаttсll,t гrа j l . ] 2.20l 8 гrростроЧена дебiтОрська заборгованiсть склад ае |2 З46тис. гривень.
основнl,tп,tи причинами виникнення заборгованостi с:1) низький piBeHb платiжноi дисциплiни споживачiв послуг центра_шiзованого питного

вологIостаLIаrIня та водовiдведення, особливо категорii населення;
2) ckpyTlle фiнансове становиIце суб'сктiв господарювання в зв'язку з нестабiльною економiчною
ct,{Tvi1IllCIo )/ Kptl] I I l ;

3) rtlтзьttиЙ рiвегt Ь cPillal,rcvBaHIlя розпоРядникiВ бtодлсе'нИх кошtтiВ за спо)I(иТi комунальнi посзtуги:4) Biлcl TI,1 ic l,t, чiтttО визна,Iеttоj' в чинному законодавсrui npuua пiлприсмства навiдttлtо,lення/обмеження послуг за несвоечасFIе здiйснення оплат населенням.
ПiДпРисмствоМ для пiдвищення рiвня плате>ltiв за наданi послуги з водопостачання таво;(овiдведеllнll i скорочеIIня рiвtтя заборгованостi проволиться наступна робота зi споживачами:- tltl..(силtl]lttяt tloBii(oM.|lcI.Ib про заборговаltiсть:

- l]o,]]leCeilIlrl ttви-t аtltIiй ;tpo заборr.сlвагtiс t ь;
- I IроI]ejleI t lt я i l l lзсt,tl,арl rзаl tii' Ill]Ll ва1.1Ioго ceK-l-opa;
- автодозвон. tцо сгlовirцас про наявнiсть заборгованостi;
- укладенFIя логоворiв на реструктуризацiю боргу;

сl-ягЕIеIJня заборговаrlостi в судовоN,{у порядку.
II1,,9 111 ,,(',., ,ltliTt1,1гo 

l)oi():

,r!

f,
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4 з малозабезпеLIениN,Iи верствами населення }кладено 24З договори на реструктуризацlю

заборгованостi Ija заrгfuпьну су]\,{у 1,94 млн, гpH,,

2) з rоридичrIи]\,tи особаN4и:

ЁlН ;';It 
^"." " " 

о' в н а р е стр у ктур и з ац l - :":: чт :i:,:::: :": 
" 
J*: *'"i#Ё j,л} 

;

_ :хiЖ:"#;;;;;,';;;;:,,р*"*""^ми по j3 гriдприсмстВаМ На СУМУ 7,2 МЛН. ГРН.
лfl п по iT rMprrlrt

1 ffiffi; # ; ;;;; 
" " 

; H i ст 1,, ц,, р ".* ",:i:iл: :т"jjул::yт,,ж ж; ;Н:* "Ёf

,". .ol1",:"oНl;:H";Hffiffi;'IЦ:,::1yl ,i::,т::,о::]л:i;:"'"Т::;iхх;i'"""н"if,*
i,"l.,,1],ýxiiillJJ;;;;;;;;;;; i :;;i 6ii т:л.:l: , з неI поточна кредиторсЬка ЗабОРГОВаНlСТЬ

,o r-noulr,,. роботи. llocjlvt,i,l - 205 719 тис, грl{" а caN,Ie;

станом на
з1.12.2018

у т.ч. з початку
року

205 719 l34 018

l38 906 "l4 609

4з 70з 43 703

8 01l 2 489

180 180

l4 9l9 lз 0з7

А. В. fiовгань
[}, o,,itt,tpci< гоl)а Ill]1Il]]l,tC\4c,гlltl

Застуt-tник директора пiдприсмства

з фiнансово-економiчних питань

наliбiльшу питому вагу в кредиторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги

cTaHoBIITL заборгованiс,гь за енергонооiт та покупну воДУ, Загалом поточна кредиторська

заборговаttiс,lь за,говари, роботи, послуги зросла в порiвнятlътi з показниками на початок року на

21 49З тис. грн.. або на 11,]О^,

ГIо-гочний борг riiлгrРис]иства за розрахУнкамИ з бюд>ltетом с,гановить 17 304 тис, грн,, за

розрахункапп". on"n"ir" пБu,ii - 11 886 тис. ГРН. ('ОIi':i'018 РОКУ), 
rоть декiлька фак

Flа наявнiс,гь креrдрI,горсько1 заборговаНостi пiлпРисмства впливаютЬ o"-]i"-li,Факторtв,

ocHoBHi з яких tle LIесвосчасне "aru"оuп,пня 
тарифiв на водопостачання та водовlдведення,

гtс:вiilttовiлltiс'гь дitочих ,гарифiв поточним умовам дiяльностi пiдприсп,tства, наявнiсть

заборговано.rl .п-пi"."l" * пuдuпi Тм послуги uоо:,1l,":1:"111 
i:::"_:iдведення,

дле. незва)l(аlоLIИ IIa складНl умовИ веденнЯ дlяльностi у звiтному перiодi, пiдприсмство

llpojl()I])Ii\/c lla;llall]tl,гl,] CI]o)lil,{Ballaur,t яl<iсlli послуги з водопостачання та водовiдведення в повному

обсязi. регулярнО l]}.Iпла!lуС заробi,гrlУ гIJlатУ, розраховуСться пО плате}ках до бюджету i Пенсiйного

фондУ.

Г. I. Григорко


