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Звіт про роботу КП "Вододар" за  2019 рік 

З квітня 2018 року комунальне підприємство "Вододар" Бориславської 

міської ради  надає послуги з  водопостачання та водовідведення для міста 

Борислава та смт. Східниця.  

У відповідності до штатного розпису на  підприємстві в 2019 році 

чисельність працівників  становила 161 чоловік, а фактично працює 132 

працівника, в тому числі  32 пенсіонери і 14 інвалідів.    

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), де трудяться 80 чоловік. Також в 

структуру підприємства входять:  

 

  відділ збуту                                        – 23  чол. 

  виробничий відділ                               – 4 чол. 

  енергетична служба                            – 7 чол. 

  автотранспортна дільниця                   – 19 чол. 

  бухгалтерія  – 4 чол. 

  апарат управління                               – 10 чол. 

  аварійно-відновлювальна дільниця      – 16 чол. 
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Загальна кількість абонентів, яким надаються послуги з водопостачання та 

водовідведення  становить 13 975, і з них 84,3% з приладами обліку.  

 

 

Всі абоненти діляться на категорії: 

 населення          – 13 435 (і з них 83,6%  з приладами обліку); 

 інші споживачі –      540 (і з них 99,4% з приладами обліку). 

 

 

 

 

11781

2194

Оснащення абонентів  приладами обліку

кількість абонентів з приладами обліку.

кількість абонентів без приладів обліку.

13,435

540

кількість абонентів
по категоріях

населення інші споживачі
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В тому числі по смт Східниця 648 абонентів, із них: 

 населення           –    587 (і з них 82,6%  з приладами обліку води); 

 інші споживачі  –      73. 

 

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: 

 трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ на ВОС "Бухів"; 

 ЗРП 6/0,4 кВ (закритий розподільчий пристрій 6  кВ) н/ст "Рибник"; 

 локальні водозабори; 

 два резервуари чистої води загальним об'ємом 3000 м3  на ВОС "Бухів"; 

 два резервуари чистої води загальним об'ємом 4000 м3  по вул. Палія; 

 два резервуари чистої води загальним об'ємом 1500 м3  (військові 

збірники); 

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

 

 

587

73

Кількість абонентів по смт Східниця 

населення інші споживачі
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За 2019 рік  підприємством було реалізовано 752,9 тис.м3 води, в тому числі: 

 населення            –   503,3 тис.м3; 

 інші споживачі   –    249,6 тис.м3. 

 

В тому числі по смт. Східниця було реалізовано 152,1 тис.м3 води: 

 населення             –      41,0  тис.м3; 

 інші споживачі      –     111,1 тис.м3. 

 

 

503.3

249.6

Реалізовано всього води тис.м.куб

населення інші споживачі 

41

111.1

Реалізовано води по смт Східниця 
тис.м.куб

населення інші споживачі
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Нарахований дохід підприємства від наданих послуг становить    

21 473,4 тис.грн., в тому числі: 

 населення            –  13 247,3 тис.грн.,  в тому числі субсидії 515,9 тис.грн; 

 інші споживачі    –   7 904,7 тис.грн; 

 пільги                  –      321,4 тис.грн. 

 

В тому числі нарахований дохід по смт. Східниця  – 4 256,5 тис.грн, в тому 

числі: 

 населення           –     1 014,3 тис.грн. 

 інші споживачі    –     3 242,2 тис.грн; 
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Для ефективної роботи підприємства по наданню послуг з 

водопостачання та водовідведення приймались міри по зменшенню втрат 

води в мережах. Разом з підрядними організаціями в 2019 році  було 

проведено заміну чавунних та стальних трубопроводів на ПЕ 

(поліетиленові) в кількості  10 485 м (див. таблицю 1).  

 Таблиця 1 

Назва об’єкту Діаметр, мм Довжина, м 

вул. Сосюри 63 200 

вул. Коваліва, 35-41 160, 110 330 

вул. Трускавецька, 45-47 160, 110, 90 320 

вул. Коваліва, 16д 110 110 

вул. Трускавецька, 94 200 250 

вул. Б. Хмельницького 110, 50 450 

вул. Гірна, 47 50 110 

вул. Палія 50 635 

вул. Трускавецька, 2-20 50 370 

вул. Петлюри, 98-106 50 220 

вул. Потік, 9-49 50 450 

вул. Висока, 2-4 50 300 

вул. Висока, Городище, Хвильового,                  

С. Бандери 
50 1 650 

вул. С. Бандери 160, 50 250 

вул. Куліша, Тихого, Каденюка * 160, 110, 50 1 500 

вул. В. Великого, 600-річчя Борислава * 
200, 160, 110, 

50 
2 740 

вул. Б. Хмельницького * 110, 50 600 

Всього:   10 485 

   
По цих вулицях роботи виконувала підрядна організація * 
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На трубопроводах системи водопостачання та водовідведення  за 

звітний період було ліквідовано аварій 412 та 423 – відповідно. 

В 2019 році було проведено ремонт та заміну 17 пожежних гідрантів  на 

мережі водопостачання міста і додатково встановлено  10 вказівників 

розташування пожежних гідрантів. 

Для зменшення втрат води  в мережах та зменшення використання 

електричної енергії на підкачувальній станції  (бойлерна № 1) було 

встановлено перетворювач частоти фірми Шнайдер для управління 

насосним агрегатом (частотний регулятор). Також на бойлерній № 1 і № 

2 встановлено лічильники технологічного обліку води. 

  На новій станції ВОС "Бухів" було проведено повне промивання  

фільтруючого матеріалу на швидких фільтрах. В 

 На водогоні Бухів-Борислав (в районі водозабору Ріпне) підготовлене 

приміщення для монтажу ультразвукового лічильника, який був придбаний 

за кошти міського бюджету, які виділялись на поповнення статутного 

капіталу підприємства. Введення в експлуатацію цього лічильника дасть 

можливість вести цілодобовий  облік води, яка поступає в м. Борислав.  

По вулиці Палія  після проведення  реконструкції військових збірників 

(заміна  обвязки вхідних та вихідних трубопроводів, запірної арматури) їх 

було введено в експлуатацію, що в свою чергу ліквідувало гідроудари та 

руйнування трубопроводів і призвело до плавного наповнення мереж міста 

водою без перевищення тиску.  

По вулиці Степана Бандери з метою покращення подачі води на вулицю 

Хвильового, Високу, Городище, Ст. Бандери,   було змонтована насосна 

станція.  

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. 
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Продовжується робота по виявленню несанкціонованих підключень до 

системи водопостачання. Так за звітний період було донараховано за 

необліковану спожиту воду 244,3  тис.грн. і поступило на рахунок 

підприємства 147,3 тис.грн. До суду подано 33 абонентів-боржників на 

загальну суму 106,0 тис.грн. Отримано судові накази на суму 75,0 тис.грн. 

Складено договорів на розтермінування заборгованості з 51 абонентом на 

суму 131,1 тис.грн. 

Кошти, які отримані підприємством від господарської діяльності  за 2019 

рік становлять 22 098 348 грн. В тому числі на  поповнення статутного фонду 

підприємства з міського бюджету надійшло 1 250 000 грн., а на відшкодування 

за різницю в тарифах  850 000 грн. 

Ці кошти були використані на: 

  Заробітна 

плата                                            

– 8 079 575  грн. 

  Відрахування на зарплату, 

податки           

– 6 831 147  грн. 

  "Львівобленерго", 

електроенергія               

– 4 872 326  грн. 

  Паливо – 763 995 грн. 
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  "Дрогобичводоканал", 

водовідведення     

– 1 120 888  грн. 

  матеріали,обладнання, спецтехніка, 

автозапчастини, судові збори, послуги 

банку та інші послуги                   

– 2 530 093  грн. 

 

   Фонд заробітньої плати КП "Вододар" за 2019 рік. 

 

місяць Нарахована до видачі 
ПДФО 

утримана 
ЄСВ Разом 

січень 698 910 567 338 131 571 150 486 849 395 

лютий 799 726 644 298 155 427 169 034 968 759 

березень 827 422 666 594 160 828 173 008 1 000 430 

квітень 855 074 688 857 166 220 179 070 1 034 147 

травень 877 731 708 437 169 293 182 670 1 060 400 

червень 749 450 604 345 145 105 158 909 908 359 

липень 916 173 737 530 178 642 192 674 1 108 846 

серпень 854 480 687 008 167 471 182 424 1 036 903 

вересень 836 186 671 538 164 647 175 413 1 011 598 

жовтень 900 585 724 318 176 267 189 488 1 090 073 

листопад 888 132 714 123 174 008 185 167 1 073 298 

грудень 951 423 765 203 186 220 199 417 1 150 840 

І півріччя 4 808 313 3 879 869 928 444 1 013 177 5 821 490 

ІІ півріччя 5 346 979 4 299 720 1 047 255 1 124 583 6 471 558 
Всього         

за рік 
10 155 292 8 179 589 1 975 699 2 137 760 12 293 048 

 

8,079,575

6,831,147

4,872,326

763,995

1,120,888

2,530,093
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"Дрогобичводоканал", …

матеріали,обладнання, спецтехніка, …

Використання коштів, які отримані 
підприємством від господарської діяльності 

(грн.)
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   Заборгованість по заробітній платі станом на 01 січня 2020 року 

становить 491,6 тис. грн.  в тому числі за листопад 2019 року 491,6 тис. грн. 

Заборгованість по  податках та єдиному соціальному внеску – відсутня. 

 

Директор                                                                                    Я. Лопушанський  


