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1. Органiзацiйна структура.
Органiзацiйна структура пiдприемства КП к.ЩнiпроводоканаJI) дiе станом на О2,|2,2О19 i

складаеться зi 48 структурЕих пiдроздiлiв у складi 2760,75 штатних одиниць (KpiM того: сезонних - 15
одиниць).

Керiвником е директор пiдприемства, який керуе виробничо-господарською й фiнансово-
економiчною дiяльнiстю пiдприемства, визначае, плануе, здiйснюе й координуе yci види дiяльностi Кп
<ЩнiпровОдоканrul>. .ЩиректорУ пiдприемСтва безпОсередньО пiдпорядковуються деякi cTpyKTypHi
пiдроздiли * вiддiл охорони працi, канцелярiя, служба охорони об'ектiв пiдприсмствi, вiддiл
економiчнот безпеки та iншi.

ЩиректоР пiдприемСтва спiльНо зi cBoiM першиМ заступником здiйснюс управлiння дiяльнiстто
пiдприемСтва за допомогою заступникiв директора за напрямками дiяльностi та головного iнженера.

заступник директора пiдприемства з фiнансово-економiчних питань очолюс роботу u{одо
формування облiковоi полiтики, економiчно обrрунтованих тарифiв, звiтностi та облiку майна i йому
пiдпорядКовуетьсЯ ВiддiЛ бухгалтерСькогО та податкового облiку, Планово-економiчний вiддiл.

заступник директора пiдприемства З поточних та капiта-тlьних peMoHTiB мас забезпечувати
виконаннЯ робiТ з IIоточнИх i капiта-rrьниХ peMoHTiB, цiльове i рацiонаJIьне використання Bcix видiв
pecypciB, ЕаправляЮчи засобИ на технiЧне переоЗброеннЯ i рЪконстРукцiю пiдприсмства, i йому
ПiДПОРЯДКОВУЮТЬся Вiддiл капiтальних вкладень та пiдроздiли, що безпосередньо здiйсrrюють ремонти
- ЦеХ з ремонтУ обладнанНя та покрiВель, .ЩiльНиця з ремОнту примiщень, Вентиляцiйне бюро.

Заступник директора пiдприемства з експлуатацii органiзовуе i контролюе надiйну
експлуатацiю водопровiдно-каналiзацiйних мереж MicTa для безперебiйного водопостачання
(водовiдведення) споживачiв, йомУ безпосереДньо пiдпОрядковуються Управлiння з експлуатацii
водопровiДних мереЖ, Управлiння З експлуатаЦii кана_пiзацiйних споруД, Автотранспортний цех,
Iнспекцiя по контролю за ремонтами ексlrлуатацiйних мереж.

ГоловномУ iнженеру безпосереДньо пiдпОрядковуються водопровiднi насосно-фiльтрувалыri
станцii - Кайдацька та Ломовська, кана-пiзацiйнi станцii аерацii _ I]ентра_пьна, Лiвобережна та
Пiвденша, станцii перекачок - Водопровiднi HacocHi станцii, а також допомiжнi цехи - Енергоцех,
Ремонтно-механiчний цех, L{ex КВПтаА, ЩентраJIьна диспетчерська служба, здiйснюс керiвлtицтво
технiчними службами i гоповними фахiвцями пiдприемства - Вiддiл головного технолога, Вiддiл
головного енергетика та Вiддiл головного MexaHiKa, що супроводжують та забезпечуIоть дiяльнiсть
виробничих пiдроздiлiв.

заступник директора пiдприемства З правових питань та управлiння персоналом виконус
розпорядчу функцiю, визначае, плану€, координуе юридичну i правозахисну дiяльнiсть та роботу,
пов'язану з управлянням персон€uIом, а саме - кадровi питання i питання органiзацii заробiтнот плати
на пiдприемствi, йому безпосередньо пiдпорядковуються Служба правового забезпечення, Вiддiл
кадрiв та Вiддiл органiзацii трула i заробiтноi плати.

заступник директора пiдприсмства з органiзацii закупiвель та постачання здiйснюе конIроль за
правильнiстю проведення тендерних закупiвель, укладенням господарчих договорiв, виконанням
договiрнИх зобов'яЗань, матеРiа:lьно-теХнiчниМ забезпечеНням пiдпРисмства yciM необхiдним для його
функцiонУвання, йомУ пiдпорядКовуетьсЯ ВiддiЛ матерiальНо-технiчного постачання та Господарча
дiльниця.

заступник директора пiдприемства з маркетиЕгу та збlту органiзуе виконання планових завдаIIь
з реалiзацii води i прийомУ cToKiB у вiдповiдностi з укладеними договорами, контролюс свосчаснiсть
надходжеНня коштiВ за реалiзОвану проДукцiю, i йомУ пiдпорядковуються Управлiння <Водозбут>,
вiддiл автоматизованих систем управлiння пiдприсмства, Вiддiл з облiку ru *оriропю пiдприсмств та
Iнспекцiя по контролю стiчних вод пiдприемств.
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2. Результати дiяльностi пiдприемства.
Основним предметом господарськоi дiяльностi КП кl]нiпроводоканал)) е надання послуг з

централiзованого водоrrостачання (виробництво питноТ води шляхом пiдiймання неочищеноТ води з

поверхневих та пiдземних джерел, очищення iT на очисних спорудах, транспортування та реалiзачiя iT

безпосередньо споживачам i виконавцям комунальних послуг по водоводам i водопровiдним мережам)
та централiзованого водовiдведення (транспортування стiчних вод по колекторам та каналiзацiйним
мерея(ам, iх очищення на очисних спорудах з доведенням якостi очищення стiчних вод, що
випускаються у водойми до вимог Санiтарних правил i норм охорони поверхневих вод вiд
забруднення).

У вiдповiдностi до ст.12 Закону Украiни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть lз

Украiнi" пiдприсмством за пiдсумками 2019 року було складено фiнансову звiтнiсть вiдповiдно вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Пiдприемства за 2019 piK е першою

рiчною фiнансовою звiтнiстю, що складасться вiдповiдно до вимог МСФЗ.
OcHoBHi показники результатiв дiяльностi пiдприемства у 2019 роцi наведенi у таблицi.

мiстять ПДВ.

показrrики 20l9 piK, тис, грн.

Щоходи вiд дiяльностi з водопостачання та водовИведення 784 041

I {ентралiзоване водопостачання 429 78,7

IJентралiзоване постачання холодноi воли (з ВВБС) 82 903

Щентралiзоване водовiдведення 211 228

I-{ентралiзоване водовiдведення (з ВВБС) 54 12з

Повна собiвартiсть- дiяльностi з водопостачання та водовiдведення 892 682

L{ентралiзоване водопостачання 464 |87

I_[ентралiзоване постачання холодноi воли (з ВI]БС) 84 349

IJентралiзоване водовiдведення 2,7,7 480

[-{ентралiзоване водовiдведення (з ВВБС) 66 666

РезультатлI дiяльностi з водопостачання та водовiдведення (<+>> прибуток; <->> збиток) -I08 64t

[_{ентралiзоване водопостачання -34 400

Idентралiзоване постачання холодноi води (3 ВВБС) l 446

Щентралiзоване водовiдведення -60 252

I {ентралiзоване водовiдведення (з ВВБС) 12 54з

.Щохоли iнших видiв дiяльностi, що облiковуються на 703 рахунку 2 403

Повна собiвартiсть- iнших видiв дiяльностi l 950

Iншi операцiйнi доходи 4l l41

додаткова оплата за скид стiчних вод з понаднормативним забрудненням 6 324

плата за понадлlмlтне використання води споживачаI4и 2 l15

дохiд вiд списання кредиторськоi заборгованостi 48

дохlд вlд пlльги на податок на землю 2з 889

вiдсотки назаJlишок надепозитному рахунку в нацiональнiй валютi l 703

lншl
,7 

062

Iншi операцiйнi витрати, не включенi до повноТ собiвартостi видiв дiяльностi 58 000

нарахування резерву сумнiвних боргiв за водопостачання та водовiдведення (населення, бюлжет, iншi) 17 825

пеня та iншli штрафнi санкцiii 280

податок tla землю z

iншi, якi не включенi до повноi собiвартостi видiв дiяльностi 39 893

Iншi доходи 2 864

Фiнаlсовi доходи 11 385

Фiнансовi витрати 8 906

[ншi витрати з90

Витрати з податку на прибуток

Всього по пiдприемству

.Щоходи 84l 834

Витрати l 066 582

Фiнансовий результат ((+> прибуток1 <с> збиток) - 224 748



за пiдсумками 2019 року фiнансовим результатом лiцензованот дiяльностi пiдприемства €
збиток на загальну суму 224 748 тис. грн. (у тому числi централiзоване водопостачання 102 l 1 1 тис.
грн., центра_ltiзоване водовiдвеДення 1\4 7|0 тис. грн., iнша дiяльнiсть - 1 926 тис. грн.).

основними причинirми збиткового результату е невiдповiднiсть дiючих .upr6iu фактичнимвитратам. ПротягоМ 2019 рокУ BapTicTb основниХ статей витрат значЕо зросла, а саме зростання витрат
на оплатУ працi, BapTicTb реагентiв, паливно-Мастильних матерiалiв, 

"nanrpo""ap.i" 
та iнше, що

призвело до росту тарифiв, якi змiнювались двiчi: з 21.О6.2О19 та з 22.О9.2О19. дле на момент
встановлення вони вже не вiдповiдали економiчно обrрунтоваIIому рiвню.

ПорiвнянНя основнИх складовИх витрат, що BpaxoBaHi у лiючих протягом 2019 року тарифах на
централiзоване водопостачання та центрапiзоване водовiдведення, розрахованих пропорчiипо
перiода:rЛ дii тарифiВ в цiломУ по лiцензОванiЙ дiяльностi, з фактичн"r" "riрuтами 

наведене у таблицi.

Найменування окремих складових витрат
Враховано в

тарифах,
тис. гDн

Фактичнi
витрати,
тис. гпн

Вiдхилення
(гр.3 - гр.2),

тис. юн

Вiдхи,гrення,
%

2 3 4 5
Електроенергiя 200 68б 210 з96 9 7l0 4.8
Реагенти 46 312 ||4 246 67 9з4 l46.1
Витрати на оплату поаui з наDахчваннями 347 0l4 35l 863 4 849 1,4
Па,тивно-мастильнi матерiали lб 4lб 35 455 19 0з9 l l6.0
матерiали на планово-попереджуваJIьнi оемонти l1 738 l5 30l з 563 30,4
Цqдqтци, збори та iншi обов'язковi платежi l1 578 14 |66 2 588 ))л
Iншi витрати 2| 4,7з 51 798 з0 з25 l4l,2усього 655 2|7 793 225 l38 008 21.1

3. Тарифна полiтика на пiдприсмствi
ТарифИ на центраJIiзоване водопостачаннЯ та водовiДведення у звiтномУ перiодi формувалисьта встановлювались вiдповiдно до Порядку формування тарифiв на централiзоване Ъодо.rь.ru"анIlя та

водовiдведенI{я, затвердженого постановою Нацiональноi комlсii, що здiйснюс державIrе регулювання
у сфераХ енергетикИ та комунальниХ послуг, вiд 10.03.2016 J\ъ302, та Процедури встановлення тарифiвна центрurлiзоване водопостачання та водовiдведення, затвердженот постановою нкрЕкп вiд
24.0з,20tб Jф364, на пiдстаВi докуменТiв та розрахункових матерiалiв, наданих суб'ектами природних
МОНОПОЛiЙ У СфеРi ЦеНТРалiзованого водопостачання та uодоЪiдuедення. Вiдповiдно до постанов
нацiона-ltьноi koMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комун.льних послуг
в звiтному перiодi дiяли TaKi тарифи на послуги.

Nэ та дата постаIIови
нкрЕкп

од.
вимiру

Тарифи на послуги централiзованого
водопостачання

Тарифи на посJIугI
водовiд

l централlзованого
велепня

дпя споживачlв, як1
не е суб'сктами

господарювання у
сферi

централiзованого
водопостачання та

дIя споживачiв, якi с
суб'скгами

господарювання у
сферi

централiзованого
водопостачання та

водовiдведення

для споживачlв, якi
не с суб'еюами

господарювання у
сферi

центра.пiзованого
водопостачання та

лlя спо}кивачlв, якI с
суб'сктами

господарlовання у
сферi

чентралiзованого
водопостачдlня та

ппппрi п.рпо--.
Ns 957 вiд 04.09.20l8
(чинназ 12.09.2018)

грн/м',
без ПЩВ

7,з9 з,34 4,86 2,78
Ns 1004 вiд l1.06.2019
(чинна з 21.06.2019) 8,40 з,59 5,65 2,8з
Ns l9б8 вiд l7.09.2019
(чинна з 22.09,2019) 9,|7 з,88 6,2l 3,09

4. Екологiчнi аспекти.
для забезпечення мешканцiв MicTa питною водою на баrrансi кп <!нiпроводоканал)

знаходятьСя два комплексИ очисних споруД водопостачання. Забiр води здiЙснюеться з р. !нiпро. lia2019 piK забiр водИ складае 79 3541466 ,ис.*3. ВитратИ води на технологiчнi потреби при ii
виробницТвi складаЮть 6 933,074 тис.мЗ , втратИ ВОди - |8|,27 ,rс.r3- з. ZOrб li'i'"nu.nr*спорудами очищено 72 240rl22 тис.мJ. KpiM того, пiдприемство закуповуе воДУ вiд Дульского
районногО водопровОду, ВсП кБМЕУ НижньодНiпровськ-Бузол) ЩП <Приднiпровська залiзниця) та
ДТЕК ПРИДНiПРОВСЬКа ТЕС. Обсяг покупноi води за 2019 piK склада. Ъо вqо,r22 ,;.;j. загальна
подача питноi води мешКанцяМ MicTa за2019 цiк - 103 0861244 тис.м3, при цьому витрати питноi води
при транспортуваннi складають 2850,з5 тис.м3, втрати води rrри TpaHc[opTyBaHHi -Ъs 16з,0аr";;.
Понаднормовi втрати питноi води при транспортуваннi складають 2Yо вiдiu.а,"u"о.о 1 пiдйому.

!ля очищення стiчних вод на балансi перебувае 4 комплекси очисних споруд водовiдведення.
Загальний обсяг очищення стiчних вод за 2019 piK складае - 6,7 291,581 ,"с.r'



За 2019 piK сума нараховаНого еколоГiчногО податкУ складас - 4646,6 тис. грн., фактично в
2019 рочi сплачено - 45З9,5 тис. грн., у т.ч.:
- за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря - нараховано З7,6 тис. грн., фактично
сплачено - 30,5 тис. грн.;
- за скиди забрулнюючих речовин у воднi об'екти - нараховано

- 4З46,| тис. грн.;
4481,7 тис. грн.,

- за розмiщення вiдходiв - нараховано I27,З тис. грн., фактично сплачено -урахуванням IV кварталу 2018 року).
У 2019 роцi показники споживання енергii складаJIи:

- електрична енергiя - 9З58225З кВт/г.
- топливнi гранули (пеллета-) - 467,27 т.
- природний газ - 189,863 т.м3.

5. Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика.
Загальна кiлькiсть працiвникiв -2574 чол,
Itiлькiсть жiнок на керiвних посадах - 60 чол.
Заохочення (мотивацiя) працiвникiв - 2З4 чол.

Навчання та ocBiTa персон€шу:
Працiвникiв з повною вищою освiтою,- 605 чол.
Працiвникiв з неповною та базовою вищою освiтою -
Працiвникiв з середньою освiтою - 914 чол.
У 2019 роцi на виконання комплексних заходiв з

З272 931 грн.
Випадки профзахворювань, пожеж та займанняу 20]19 роцi вiдсутнi.
Кiлькiсть травм невиробничого характеру (по дорозi на роботу i з роботи, у побутi) - 1 00.
Кiлькiсть днiв непрацездатностi складас 2879,
yci цi травми розслiдуванi своечасно та складенi вiдповiднi акти.
За 2019 piK проведена повторна перевiрка знань:
- робочих з охорони працi у кiлькостi - 2185 чол.;
- електротехнiчного персонurлу по Правилам технiчноi експлуатацii електроустановок

споживачiв та Правилам безпечноi експлуатацii електроустановок 
"rro*""u"iB 

(НПДОП +-. t - t.2l -98) укiлькостi - 594 чол.;
- оператоРiв хлоратОрних установоК з ПравиЛ охорони працi при виробництвi, зберiгаtlлti,

транспорТ}ъаннi та застосУваннi хлорУ (нпАоП 0.00-1.2з-10) та органiзацii бЪзпечного проведення
газонебезпечних робiт у хлораторних - 60 чол.;

- операторiв котельноi установки з - Правил будови i безпечноi експлуатацii парових котлiв з
тиском пари не бiльше 0.007 МПа... - 13 чол.

- слюсаря-ремонтниКа з ПравИл охоронИ працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13) - 1 чол.

Проведена повторна перевiрка знань фахiвцiв пiдприсмства:
- адмiнiстративно-технiчного персоналу по Правилам технiчнот експ.rryатацii електроустановок

споживачiв та Правилам безпечноi експлуатацii електроустановок споживачiв у кiлькостi -Ъ7 чол.;
- з ЗаконОдавчиХ aKTiB З охоронИ працi, гiгiенИ працi, надання першоi допомоги потерпiлим,

електробеЗпеки, пожежноi безпекИ (Зага;rьноГо курсУ з охорони працi), з Правил технiки безпеки при
експлуатацii систем водопостачання та водовiдведення населених мiсць (нпдоп 41.0-1.01-79),
ПравиЛ технiчноi ексIIлуатацii систеМ водопостачання та кана;liзацiТ населених пунктiв УкраТни в
об'емi виконуваних робiт - 116 чол.;

- з Типовоi iнструкцii з органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт (нпдоп 0.00-
5.11-85) - 16 чол.

- з Правил охорони працi при виробництвi, зберiганнi, транспортуваннi та застосуваннi хлору
(нпАоП 0.00- 1 .2з - 1 0) та органiзацii безпечного проведення газонебезпечних робiт у *nopurop них - 42
чол.

проведено навчання та перевiрка знань через Головний навчально-методичний центр
.Щержпрацi УкраiЪи з норматиВно-правоВих aKTiB з охорони працi - 15 чол.

проведено навчання та перевiрка знань через учбово-курсовi комбiнати:

фактично сплачено

13б,1 тис. грн. (з

1055 чол.

охорони працi пiдприемством витрачено



-
- з Законодавчих aKTiB з охорони працi, правил безпечноi експлуатацii електроустановок

споживачiв (НПАОП 40.1-1 ,21-98), правил технiчноi експлуатацii електроустановок споживачiв,
правил пожежноi безпеки УкраiЪи - 1 чол.

- слюсарям-ремонтIrикам з Правил охорони працi при виробництвi, зберiганнi, транспортуваннi
та застосуваннi хлору (НПАОП 0.00-1.23-10) та органiзацii безпечного проведення газонебезпечних

робiт у хлораторних - 2 чол.

,Щля робiтникiв пiдприемства придбаний спецодяг, спецвзуття, включаючи забезпечення милом
та знешкоджувальними засобами, на суму 2 7З9 873 грн.

Згiдно затвердженого графiку прохолження медогляду працiвникiв пiдприемства на 2019 piK
проведений медогляд працiвникiв шкiдливих професiй та професiй особливого характеру прачi у ПАТ
<.Щнiпропетровський агрегатний завод> у кiлькостi 1954 чол.

На пiдприемствi протягом 2019 року проведенi наступнi заходи з боротьби з корупчiею:
- надання працiвникам пiдприсмства методичноi та консультативноi допомоги з питаIIь

дотримання вимог антикорупцiйного законодавства;
- проведення органiзацiйноТ та роз'яснювальноi роботи iз запобiгання, виявлення i протидiТ

корупцii;
- проведення перевiрки фактiв свосчасностi подання декларацiй про майно, доходи, витрати i

зобов'язання фiнансового характеру, перевiрки таких декларацiй на наявнiсть конфлiкту iHTepeciB, а
також здiйснення ix логiчного та арифметичЙого контролю;

- здiйснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання rсонфлiкту
iHTepeciB;

- надання структурним пiдроздiлам пiдприсмства та iх окремим працiвникам роз'яснення щодо
застосування антикорупцiйного законодавства;

- подання повiдомлень до Нацiона_llьного агентства з IIитань запобiгання корупцiТ про факти
неподання та несвоечасЕого подання декларацiй працiвниками пiдприсмства.

б. Лiквiднiсть пiдпри€мства.
Лiквiднiсть та зобов'язання пiдприсмства безпосередньо пов'язанi мiж собою. Лiквiднiсть -

спроможнiсть окремоi установи чи системи в цiлому забезпечувати своечаснiсть, повноту та
безперервнiсть виконання ycix своiх грошових зобов'язань.

Так коефiцiснт загальноi лiквiдностi виходячи з даних фiнансовоI звiтностi пiдприемства
станом на 31 .12.20118 дорiвнюе 1,16 та станом на 31 .12.201,9 дорiвнюе 1,93 - це свiдчить про те, що
пiдприемство мае лiквiдний ба-rrанс, тобто мае можливiсть свосчасно та в повному обсязi погашати
борги, а також можемо зазначити позитивну тенденцiю у динамiцi розвитку пiдприсмства.

Коефiцiент швидкоi лiквiдностi за пiдсумками 2018 року дорiвнюс 1,06 та за пiдсумками 2019

року 1,7З, що бiльше рекомендованого значення 1 - u. означае, що у пiдприемства в значноI Mipi
зростас дебiторська заборгованiсть за наданi послуги та по виданим авансам.

Також слiд зазначити, що коефiцiснт абсолютноi лiквiдностi за пiдсумками звiтного 2018 року
менше рекомендованого значення 0,2, а са:ие дорiвнюе 0,12 , €ule за пiдсумками звiтного 2019 року
коефiцiент дорiвнюс 0,24 - це означае, що пiдприемство може зазначити позитивну динамiку розвитку
пiдприемства.

7. Щебiторська заборгованiсть споживачiв та заходиl що вживаються для iT зменшення.
Станом яа З|.12.2019 дебiторська заборгованiсть споживачiв за послуги водопостачання та

водовiдведення (скоригована на суму резерву сумнiвних боргiв) становIIть 295 964 тис. грн.
У порiвняннi з 2018 роком звiтного перiоду заборгованiсть зросла на 42 4З2 тис. грн. або на

16,'7О/о.

За категорiями споживачiв послуг водопостачання та водовiдведення дебiторська
заборгованiсть складае:

Види Залипlок
Ha31.12.20l8

залиtttок
наЗ1.12.20l9

.Щебiторська заборгованiсть за послуги/населеню{ на прямих розрrlхунках 275 зl0 ззз 41 8

.Щебiторська заборгованiсть за послуги/юридичнi особи 68 525 ,70 222

,Щебiторська заборгованiсть за послуги/бюджетнi установи 2 024 l 881

Резерв пiд знецiнення дебiторськоi заборгованостi за послуги з основноI дiяльностi -92 з2,7 -l09 557

Разом 253 532 295 964

Станом наЗ1'.|2.2019 прострочена дебiторська заборгованiсть складае 52 910 тис. гривень.



Основними причинами виникнення заборгованостi е:

1) низький piBeHb платiжноi дисциплiни споживачiв послуг центра,тiзованого питного водопостачання
та водовiдведення, особливо категорii населення;
2) низький piBeHb фiнансування розпорядникiв бюджетних коштiв за спожитi комунальнi послуги.

Пiдприемством для пiдвищення рiвня платежiв за наданi послуги з водопостачання та
водовiдведення i скороченЕя рiвня заборгованостi проводиться наступна робота зi споживачами:

надсилання повiдомлень про заборгованiсть;
рознесення квитанцiй про заборгованiсть;
проведення iнвентаризацiТ приватного сектора;
автодозвон, що сповiщае про наявнiсть заборгованостi;

укладення договорiв на реструктуризацiю боргу;
стягнення заборгованостi в судовому порядку.

Протягом звiтного року з малозабезпеченими верствами населення укладено 158 договорiв на
реструктуризацiю заборгованостi на запrльну суму l 4З8,4 тис. грн.

8. Фiнансовi iнвестицii.
Фiнансовi iнвестицii у видi цiнних паперiв iнших пiдприемств, фiнансовi iнвестицiТ в

асоцiйованi та дочiрнi пiдприемства вiдсутнi.

9. Ризики пiдприсмства.
Найбiльш iстотними факторами ризику, що впливають на результати дiяльностi пiдприемства, с

зовнiшнi фактори, якi викликанi законодавчою полiтикою держави з регулювання господарськоi
дiяльностi комунzrльних пiдприемств та недосконалiстю нормативноi та законодавчоi бази.

Зовнiшнi фактори ризику:
1. Розбiжнiсть у TepMiHax змiни цiн на ресурси та введенням в дiю тарифiв на централiзоване

водопостачання та водовiдведення. Змiна протягом строку дii тарифiв BapTocTi окремих складових
структури тарифiв, з причин, якi не зrtлежать вiд пiдприемства. Зокрема, збiльшення розмiру
мiнiмальноi заробiтноi плати, пiдвищення BapTocTi паливно-енергетичних та iнших матерiальних
pecypciB.

2. Неврегульованiсть дiючого законодавства стосовно обов'язкiв та вимог до споживачiв послуг
водопостачання та водовiдведення в частинi свосчасних розрахункiв, З вищезазначених причин,
вiдбувасться невiдповiднiсть чинних тарифiв собiвартостi послуг, що зумовлюс нестачу обiгових
коштiв. Пiдприемство не в змозi здiйснювати у повному обсязi розрахунки за спожитi енергоносii,
iншi матерiальнi витрати та послуги, у зв'язку з чим виникають пенi та штрафи, якi нараховуються
постачальник.lми. Щжерела покриття витрат по пенi та штрафам у пiдприемства взагалi вiдсутrri. В
свою чергу пiдприемство не мае можливостi нарахування пенi населенню - боржникам з оплати
послуг водопостачання та водовiдведення (питома вага населення у cTpyKTypi споживачiв складае
близько 90 %) .

3. Погiршення стану навколишнього середовища. Забруднення русла рiчки [нiпро негативно
впливае на дiяльнiсть пiдприсмства, яке змушене нести додатковi витрати на придбання реагентiв для
досягнення нормативного рiвня якостi питноi води.

Внутрiшнi фактори ризику основноi виробничоi дiяльностi - це незапланованi зупинки
устаткування чи переривання технологiчного циклу пiдприемства, aBapii. Пiдприсмством
експлуатуеться обладнання зi значним ступенем зносу. Застарiле насосне обладнання не вiдповiдас
с}часним вимогilN{. Кiлькiсть аварiй на мережах водопостачання та водовiдведення з кожним роком
Зростае. OcHoBHi засоби не оновлюються в достатнiх обсягах. Темпи старiння перевищуIоть
МОЖлиВосТi пiдприсмства оновлювати ocHoBHi засоби, тому icHye ймовiрнiсть виникнення вiдмов
обладнання та аварiй. Усунення цього фактору полягас у значному оновлюваннi основних засобiв
пiдприемства, що в свою чергу потребуе значних коштiв, якi мають бути закладенi в тарифи, а
зростання тарифiв призведе до соцiальноi напруги.

Щиректор пiдприсмства

Заступник директора пiдприемства
з фiнансово-економiчних питань

Щ. С. Кордишl

Г, I. Григорко


