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Звіт про роботу КП "Вододар" 

за  2018 рік – 1 квартал 2019 року. 

 
Комунальне підприємство "Вододар" приступило до надання послуг з  

водопостачання та водовідведення для міста Борислава та смт Східниця                

з 01 квітня 2018 року. Відповідно до штатного розпису чисельність 

працівників  становить 158 осіб. А фактична облікова чисельність 

працівників на кінець грудня 2018 року складає 129 чоловік, а на кінець 

березня 2019 року – 130 чоловік. 

Структура підприємства складається із 11 дільниць, п'ять з яких 

працюють цілодобово.  Це насосна станція "Рибник", водоочисні споруди 

"Бухів", диспетчерська служба, хіміко-бактеріологічна лабораторія та 

каналізаційно-насосна станція (КНС). Штатна чисельність даних дільниць 

становить 78 працівників. Також в структуру підприємства входять:   

 відділ збуту                                        –  17; 

 виробничий відділ                             –   4; 

 енергетична служба                          –    7; 

 автотранспортна дільниця               –   15; 

 бухгалтерія                                        –    4; 

 апарат управління                              

–    5; 

 аварійно-відновлювальна 

дільниця  –   9. 

  В тому числі на підприємстві трудяться 30 пенсіонерів і 13 інвалідів.    

       Загальна кількість абонентів яким надаються послуги з водопостачання 

та водовідведення  становить 13 966, і з них 83,2% з приладами обліку. Всі 

абоненти діляться на категорії: 

 населення          – 13 415 (і з них 

82,5%  з приладами обліку); 

 інші споживачі –      551 (і з них 

99,4% з приладами обліку). 

В тому числі загальна кількість абонентів по смт Східниця становить 648 аб.  

 населення           –    580 (і з них 

82,6%  з приладами обліку); 

 інші споживачі  –      68. 

  На балансі КП "Вододар" знаходиться більше 250 км трубопроводів з 

діаметром від 32 до 800 мм.    Протяжність каналізаційних мереж становить 

74 км. Також  на обслуговуванні підприємства є: 
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 трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ; 

 ЗРП 6/0,4 кВ (закритий розподільчий пристрій 6  кВ); 

 локальні водозабори; 

 резервуари чистої води об'ємом 4000 м3; 

 два резервуари чистої води об'ємом 1500 м3 (військові збірники)          і 

750 м3 – не задіяні в системі водопостачання; 

 дві підкачувальні насосні станції (бойлерна № 1 і бойлерна № 2).  

За дев'ять місяців 2018 року  підприємством було реалізовано 575,6 м3 

води, в тому числі: 

 населення            –   396,8 тис.м3; 

 інші споживачі   –    178,8 тис.м3. 

В тому числі по смт Східниця було реалізовано 122,5 м3 води: 

 населення             –    34,3  тис.м3; 

 інші споживачі    –     88,2 тис.м3. 

Нарахований дохід від наданих послуг становить 15 285,7 тис.грн., в тому 

числі: 

 населення          –  9 852,9 тис.грн.,  в тому числі субсидії 1 978,2 

тис.грн; 

 інші споживачі  – 5 121,4 тис.грн; 

 пільги                 –    311,4 тис.грн. 

В тому числі нарахований дохід по смт Східниця  – 3 081,6 тис.грн, в тому 

числі: 

 населення           –     805,1 тис.грн. 

 інші споживачі  –  2 276,5 тис.грн; 

За перший квартал 2019 року підприємством було реалізовано 181,7 м3 води.   

В тому числі: 

 населення             –    120,3 тис.м3; 

 інші споживачі    –     61,4 тис.м3. 

В тому числі по смт Східниця було реалізовано 27,8 м3 води: 

 населення             –      6,1  тис.м3; 

 інші споживачі    –     21,7 тис.м3. 

Нарахований дохід від наданих послуг становить 5 202,3 тис.грн.                  В 

тому числі: 

 населення          –  3 151,4 тис.грн. в тому числі субсидії 838,4 тис.грн; 

 інші споживачі  – 1 957,1 тис.грн; 

 пільги                 –     93,8 тис.грн. 

В тому числі нарахований дохід по смт Східниця  – 761,1 тис.грн, в тому 

числі: 

 населення           –     148,5 тис.грн. 
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 інші споживачі  –      605,2 тис.грн; 

 

За перший рік роботи підприємством було реалізовано 757,3 м3 води та  

нараховано коштів в сумі 20 488 тис.грн.    

 

Для ефективної роботи підприємства по наданню послуг з водопостачання 

та водовідведення приймались міри по зменшенню втрат води в мережах. Так 

за 2018 рік  було проведено заміну чавунних та стальних трубопроводів на 

ПЕ (поліетиленові) в кількості  8 570 м та за перший квартал 2019 року  2 100 

м. На трубопроводах системи водопостачання та водовідведення  за звітний 

період було ліквідовано аварій 645 та 252 - відповідно. 

Для зменшення втрат води  в мережах та зменшення використання 

електричної енергії на підкачувальних станціях  (бойлерна № 1 і № 2) було 

встановлені перетворювачі частоти фірми Шнайдер для управління 

насосними агрегатами (частотний регулятор).  

Комплекс робіт проведених на підприємстві дав можливість суттєво 

зменшити використання електричної енергії на насосній станції "Рибник" і 

разом з тим суттєво збільшити в часі подачу води в окремі мікрорайони 

міста. 

Продовжується робота по виявленню несанкціонованих підключень до 

системи водопостачання. Так за звітний період було нараховано штрафних 

санцій на суму 242,5 тис.грн. і поступило на рахунок підприємства 143,5 

тис.грн. До суду подано 39 абонентів-боржників на загальну суму 107,3 

тис.грн. Отримано судові накази на суму 81,5 тис.грн. Складено договорів на 

розтермінування заборгованості з 21 абонентом на суму 39,4 тис.грн. 

 

Кошти, які поступили на рахунок підприємства від господарської 

діяльності (16 578 589 грн.), з казначейства пільги, субсидії  (2 422 180 грн.) ,  

з міського бюджету на поповнення  статутного капіталу (2 286 000 грн.) -  

були використані на: 

 Заробітна плата                                           – 6 486 549 грн. 

 Відрахування на зарплату, податки          – 5 460 810 грн. 

 "Львівобленерго", електроенергія             – 5 494 918 грн. 

 Паливо                                                          –    855 731 грн. 

 "Дрогобичводоканал", водовідведення     – 1 162 877 грн.  

 матеріали, автозапчастини, судові збори, послуги банку та інші послуги   

–  1 825 884 грн. 

   Заборгованість по заробітній платі станом на 15 квітня 2019 року становить 

877 тис. грн.  в тому числі за лютий 2019 року 318,3 тис. грн., березень 2019 

року –   558,7 тис. грн. Заборгованість по податку на доходи фізичних осіб 
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становить 48 тис. грн. Заборгованість по  інших податках та єдиному 

соціальному внеску відсутня.  

 

 

 

Директор КП "Вододар"                                              Я. Лопушанський 


