
                                                         Звіт 

Про фінансово-господарську діяльність КП «Деражнянський 

міськводоканал» за 2015 рік. 

 

            Комунальне підприємство Деражнянський міськводоканал  створене 

рішенням Деражнянської міської ради №12 від 18.12.2009 р.. Фактично роботу 

розпочало  з 01 березня 2010 р.  Метою підприємства є надання комунальних 

послуг населенню, підприємствам, установам, організаціям по 

централізованому водопостачанню та водовідведенню. 

Майно підприємства є комунальною власністю і закріплене за ним на праві 

господарського відання. 

Основні  засоби виробництва: 

-водонасосна станція , розташована в районі  Криничного; 

- водонасосна станція  1-го, 2-го та 3-го підйому, розташована в районі с Шарки  

та міста Деражня: 

- 7 артезіанських свердловин (5-Шарки, 1-Містечко, 1 –Трояни); 

-5 КНС; 

- станція штучної біологічної очистки; 

- 41 км водопровідної та каналізаційної мережі; 

- з техніки -   екскаватор «Борекс», трактор  Т-25, вантажний автомобіль УАЗ. 

Залишкова балансова вартість підприємства станом на 01.01.2016 р. 

становить    3 млн.  246,408  тис грн                                             

Міськводоканал надає послуги 3300 абонентам, із них: 

-  Населення              - 3130: 

- Орг., устан., підпр.  -  170. 

Згідно штатного розпису чисельність працюючих складає 44 чоловік .  

фактично працюючих – 34 чоловік. 



Відповідно до ЗУ України  «Про питну воду та питне водопостачання». КП 

«Деражнянський міськводоканал» здійснює  виробничий контроль за 

додержанням вимог природоохоронного законодавства при використанні 

водних ресурсів. 

Водопостачання. 

Водопостачання м. Деражні здійснюється чотирма окремими незалежними 

водопроводами, а саме: 

- Артсвердловина «Містечко» 

- Артсвердловина «Трояни» 

- Водонасосна станція «Криничне» 

- Водонасосна станція І, ІІ, ІІІ підйомів розташовані в районі с. Шарки. 

Загальна протяжність сітки водогону  становить 23,4 км,  вулична 15 км. 

Потребує капремонту 10,5 км. 

Будівництво комунального водопроводу в м.Деражня  розпочато в 1904   

році Жмеринецьким управлінням залізниці. Будівництво мережі 

водопроводу в місті проводилось в основному в 1960-1970 рр. Велика  

амортизаційна зношеність  водопроводу та запірної арматури приводить до 

часткових втрат  при транспортуванні води до абонентів.  

Водовідведення. 

Водовідведення  м. Деражня  здійснюється каналізаційно – насосними 

станціями  кількості 5 шт. з подальшою  перекачкою стічних вод  станцією 

штучної біологічної очистки на поля фільтрації,  які знаходяться  на території 

Яблунівської сільської  ради  на віддалі   10 км.   Загальна протяжність 

каналізаційної мережі становить 17,6 км. Очисні споруди та мережа КНС 

експлуатуються з 1982  року. 

 Основні роботи, виконані працівниками «Міськводоканалу» у 2015р. 

1. Частково проведено  реконструкцію артезіанських свердловин  І, ІІ, ІІІ 

підйому розташованих в районі с. Шарки  із встановленням установки 

знезараження  питної  води.  Кошти  в сумі  948,6   тис.грн.  надійшли на 

казначейський  рахунок підприємства  на початку  жовтня місяця,  фактично 



робота розпочалася в середині жовтня. Роботи практично завершені,  кошти 

освоєні в повному об’ємі.   

Для покращення якості надання послуг  водопостачання   центральної  

частини  м.Деражні та мікрорайону Криничне  протягом  року   проводився 

капітальний ремонт водонапірної башти місткістю 2 х 100 м3 розташованої в 

районі залізничного вокзалу  по вул. Грушевського.   Вартість робіт по даному 

проекту складає  423884 грн.    Гроші практично використані, але з вини 

підрядника  роботи згідно проекту  виконані не до кінця.  Об’єкт  в 

експлуатацію не зданий.     

  З  травня 2015 року розконсервована та введена в експлуатацію АС № 2 , 

розташована в р-н с. Шарки. Дана свердловина не працювала на протязі 

багатьох років, була повністю розкрадена, включаючи глибинний насос. За 

кошти міської ради та кошти підприємства дана свердловина була повністю 

відремонтована із встановленням  силового трансформатора,  глибинного 

насоса  ЕЦВ 8 – 25- 100,  трубопроводів та запірної арматури.  Станції захисту 

КАСКАД .  І вже отримали певний економічний результат -  економію 

електроенергії та збереження коштів . 

Частково проведений капітальний ремонт  напірного каналізаційного 

колектора  КНС №3 по вул. Робітничій  протяжністю 400 м. п., який від роботи 

по перекачці агресивних каналізаційних  стоків став як решето.  Трубопровід  

змонтовано поліетиленовою трубою  діаметром  76 мм.     Використано кошти, 

які виділила міська рада  в сумі  30  тис. грн.        

 Проведено капітальний ремонт насосних агрегатів ВНС Криничне. 

 Встановлено нові глибинні насоси ЕЦВ 8-25-100 в кількості  5 шт. та ЕЦВ 

6-6,3 -110 в кількості 2 шт.  на всіх артезіанських свердловинах . На 

свердловині,  розташованої в районі Троянів  насоси мінялися протягом 

року тричі. 

  

 



  На всіх артезіанських свердловинах  встановлено станції захисту 

глибинних насосів  « Каскад». 

  

  По вул.. Миру, Гагаріна,  Першотравневій,  Заводській та інших проведено 

ремонт водопровідної мережі. На перехресті вул.. Миру та  Пісочної  замінено 

12 метрів водопровідної труби.  Проведено ремонт труб центральних 

водогонів  2-го та 3-го підйомів. 

 Проведено капітальний ремонт насосного агрегата на станції 2-го підйому. 

 Відремонтовано 5 засувок ø 100 мм 

 Проведена теплоізоляція водопроводів та запірної арматури на артезіанській 

свердловинах. 

  Постійно проводиться профілактика водопровідної мережі , в разі 

виявлення локальних поривів негайно приймаються міри по їх усуненню. 

 

                     ВОДОВІДВЕДЕННЯ: 

      Проведено профілактика насосних агрегатів КНС 1, 2, 3, 4, 5. 

  На КНС №1 проведена заміна насосного агрегата  та 2-х засувок. 

  На КНС №3 встановлено  новий насосний агрегат.  

  Проведено капітальний ремонт 2-х насосів виробництва Німеччини ВІЛО      

на КНС №5  та встановлено блок автоматичного керування. 

 Замість лотків на станції  ШБО , які вийшли із ладу та практично 

розсипались від довголітньої експлуатації   змонтовано близько 90 метрів 

поліетиленової та частково металевої труби,   що в свою чергу унеможливило 

протікання каналізаційних стоків .  Відремонтовано резервний насос на 

станції штучної біологічної очистки.  

  Замінено засувку ø 200 мм на КНС № 2.  

На КНС №4 тимчасово встановлена труба вхідного каналізаційного колектора. 

 

 Щоденна робота по профілактиці  каналізаційної мережі, усунення поривів. 

Встановлення люків. 



 Проведений ремонт    екскаватора  «Борекс» та трактора  т-25.  На «Борексу» в 

грудні місяці  встановлені нові акумулятори. а на тракторі поміняна задня 

резина на нову.    УАЗ до роботи не готовий – необхідний капітальний ремонт 

ходової частини  та двигуна. 

  

                                                                                            

                       Фінансовий  стан  за  2015 рік. 

 

2. Станом на 01. 01. 2016  року фінансово-економічний стан підприємства 

знаходиться  в незадовільному стані. Причиною такого стану  стали економічні 

проблеми , які походять від встановлення тарифів нижче рівня витрат. Через те, 

що підприємство вимушене працювати в умовах тарифів,  що не покривають 

затрати протягом багатьох років, технічний стан підприємства 

характеризується незадовільним станом мереж та обладнання і високим 

енергоспоживанням.  Амортизаційний знос систем централізованого 

водопостачання  та водовідведення  складає до 90%. В зв’язку із зростанням 

тарифів на електроенергію, мінімальної заробітної плати, паливно-мастильних 

матеріалів, та сировини, які водоканал використовує при заміні та ремонті 

трубопроводів підприємство у 2015 році зазнало збитків на суму      _263,9_ тис. 

грн. 

  

                                                      

Дохід підприємства за 2015 р. становить  1млн.684496 грн. ,  із них : 

-  Населення  -  951тис. 641 грн 

-  Організації -  682 тис. 700 грн. 

-  Інші             -  50 тис. 155 грн. 

( оренда ,  Борекс ). 

 

Розхід  Міськводоканалу  за 2015р.  

1. Зарплата – 719165,00 грн. 



2. Електроенергія – 541075,00 грн.               

3. Податок  надра  -  43292,00 грн. 

4. Пенсійний           - 277340,00 грн. 

5. Пальне                 - 105000,00 грн. 

6. % банку               - 14857,00 грн. 

7. Матеріали           - 41785,00 грн. 

8. Амортизація     -183644,00грн. 

9. Спецдозвіл на водокористування -5600,00грн 

10.  Інші                     - 22274,00 грн. (канц. тов., заправ. картриджі, 

відрад,                               бланки тощо). 

РАЗОМ   ВИТРАТИ  СТАНОВЛЯТЬ    -       1948432,00грн. 

Збиток за 2015 р. складає 263,9 тис. грн..    

Дебіторська заборгованість  складає – 54,0   тис.грн., із них 

Населення – 48,0 тис. грн.: 

Організації – 6,0  тис.грн.  

За звітний період піднято  234 ,0  тис. куб. метрів води, із них 

Реалізовано : 

1. Населення –  138,5 тис куб. м. 

2. Організації –    28,6 тис. куб. м. 

Разом           -  167,1 тис. м .куб. 

Втрати води складають 67,0  т. м. куб.  або 40%. 

Перекачано каналізаційних стоків  141,1  т. м. куб, із них 

Населення – 80,1  т. м. куб. 

Організації – 61,0   т. м. куб. 

3.  Фонд місячної заробітної плати складає  69,0 тис. грн., середньомісячна 

зарплата  становить 2090,9 грн.  Тариф  по воді для населення  становить  4грн 



71 коп /м3,  по водовідведенні – 7грн. 73 коп./м3.  Тариф затверджений  в травні 

місяці 2015 р. згідно рішення виконкому №  33 від 21.05.2015р. 

  

 Для оптимізації роботи підприємства необхідно: 

- 1Привести тарифи  до економічно-обґрунтованих показників. Підняття 

тарифів- жорстка вимога часу.  Міськводоканал за ті послуги, що надає  несе 

більше витрат, ніж отримує, навіть тоді, коли збере 100% коштів від 

споживачів.  Це якраз і є ця нестиковка між тарифом і реальною собівартістю 

наших послуг. 

- Провести заміну  енергомісткого обладнання КНС та ШБО  на сучасне  та 

енергозберігаюче обладнання. 

- Провести капітальний ремонт мережі вуличного водопроводу. 

- Придбання асенізаторського автомобіля для викачки каналізаційних 

стоків. 

- Проводити  очистку каналізаційних с токів.  Щоб не довести місто до 

екологічної катастрофи необхідно терміново вишукати кошти для проведення 

очистки від мулу каналізаційних прудів. На даний час це саме головне і 

найболючіше питання. 

- Завершити першу частину ремонту водонапірної башні   та 

реконструкцію станції 1, 2 та 3 підйому води. 

Виконання даних заходів приведе до покращення якості  надання послуг 

споживачам по водопостачанні та водовідведенні і зменшить собівартість даних 

послуг. 

 

 

 

 

  

 



                                    


