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Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши звіт керівника комунального 

підприємства «Водоканал м. Ужгорода» про результати фінансово-

господарської діяльності за І півріччя 2018 року, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт керівника КП «Водоканал м. Ужгорода» про результати фінансово-

господарської діяльності за 9 місяців 2018 року взяти до відома (додається). 

2. Департаменту міського господарства (Бабидорич В. І.) внести зміни до 

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 

2018-2020 роки в частині надання дотації на покриття збитків КП «Водоканал     

м. Ужгорода» в розмірі 2 278,0 тис. грн. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В.  
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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
МІСТА УЖГОРОДА»

КП «Водоканал міста Ужгорода»

вул. Митна, 1, м. Ужгород, 88000; тел./факс: (0312) 64-35-03; 
e-mail kanc@voda.uz.ua; код ЄДРПОУ 03344326

віді/У і0- 2018р. № З

Міському голові 
міста Ужгорода 
Б.Є. Андріїву

Директору департаменту 
міського господарства 
Ужгородської міської ради 
В.І. Бабидорич

Підприємство надає інформацію про результати фінансово-господарської діяльності за 9 
місяців 2018 р.

До листа надається:

1. Звіт КП «Водоканал м. Ужгорода» про результати фінансово-господарської діяльності за 9 
місяців 2018р. -  3 аркуша;
2. Довідка про основні показники фінансово-господарської діяльності КП «Водоканал м. 
Ужгорода» - 2 аркуша;
3. Інформація КП "Водоканал м. Ужгорода" щодо нарахування та оплати послуг 
централізованого водопостачання та водовідведення за 9 місяців 2018р. та довідка про 
дебіторську заборгованість станом на 31.12.2017р. та 30.09.2018р. за послуги водопостачання та 
водовідведення -  1 аркуш;
4. Аналіз планових та фактичних витрат КП «Водоканал м. Ужгорода» за 9 місяців 2018 рік — 
1 аркуш;
5. Розрахунок, щодо суми витрат внаслідок понаднормативних втрат згідно факту подачі 
водопостачання КП «Водоканал м. Ужгорода» за 9 місяців 2018р. -  1 аркуш;
6. Динаміка витрат електроенергії по КП «Водоканал м. Ужгорода» за періоди 9 місяців 2014р.- 
9 місяців 2018р. -  1 аркуш;
7. Довідка про вартість виконаних робіт по об’єктам КП "Водоканал м. Ужгорода" за 9 місяців 
2018 р. -  1 аркуш;
8. Звіт про претензійно-позовну роботу КП «Водоканал м. Ужгорода» за 9 місяців 2018 р . - 1  
аркуш;
9. Розрахунок суми надання дотації на покриття збитків Комунального підприємства «Водоканал 
м. Ужгорода» за 9 місяців 2018р. -  2 аркуша;

Додатково надаємо фінансову звітність за 9 місяців 2018р.:
> 1С-водопостачання, водовідведення «Звіт про витрати на виробництво та фінансові показники 
діяльності підприємств від надання послуг водопостачання та водовідведення» - 1 аркуш;
> Баланс (Звіт про фінансовий стан) -  1 аркуш;
> Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) -  1 аркуш.

Директор
ПЕВ: (0312)443935

С.О. Карташов

mailto:kanc@voda.uz.ua


Звіт КП «Водоканал м. Ужгорода» про результати фінансово-господарської діяльності за
9 місяців 2018р.

За 9 місяців 2018 року обсяг реалізації води на підприємстві збільшився на 3 % 
порівняно з таким же періодом 2017р., пропуск стоків збільшився на 2,1 %. Внаслідок зростання 
тарифів на послуги доходи підприємства зросли на 16,3 %, при тому, що затрати на надання 
послуг зросли на 18,1 %. Ріст витрат обумовлений в першу чергу зростанням вартості 
електроенергії (на 16,9 % за аналізований період порівняно із середнім тарифом за аналогічний 
період 2017 року), реагентів, витратних матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій, а також 
нормативно передбаченим суттєвим зростанням мінімальної заробітної плати. В цілому 
фактична собівартість 1 м3 водопостачання і водовідведення за вказаний період склала 18,65 грн. 
і зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11,9 %. Збитки від надання послуг 
за період склали 6268,0 тис, грн. кінцевий результат від діяльності підприємства склав 6914,0 
тис, грн. збитків. За вказаний період середня заробітна плата по підприємству зросла на 28,8 % 
і склала 6246,8 грн.

Відбулось зростання поступлення плати за послуги на 20,5 %, а нарахування плати зросло 
на 16,3 %. Відсоток сплати нарахованих сум склав 90,0 %, за аналогічний період 2017р. який 
складав 86,9 %.

Дебіторська заборгованість з січня по вересень 2018 року зросла на 7879,4 тис. грн 
(15,4%) головним чином за рахунок населення на індивідуальному обліку (на 8225,9 тис. грн.), 
Коритнянської сільради (на 1471,0 тис. грн.), і склала 58944,4 тис.грн. Кредиторська 
заборгованість підприємства зросла на 33,9 % порівняно з аналогічним періодом 2017 року і 
склала 32060,0 тис, грн.

За період з січня по вересень 2018р. КП «Водоканал м. Ужгорода» отримало кошти 
місцевого бюджету на поповнення статутного фонду згідно програми у розмірі - 4500,0 тис, грн. 
та 2500 тис, грн. - дотацію на покриття збитків підприємства за 2017р.

Діючі тарифи за 9 місяців 2018р. на послуги водопостачання і водовідведення встановлені 
постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг 1343, 1344 від 02.11.2017р., та № 1575, 1576 від 28.12.2017р. не містили 
прибутку, як джерела сплати накопичених заборгованостей. Вони передбачають лише 
відшкодування витрат поточної діяльності за цінами та тарифами, які мали місце на час подачі 
розрахунків, а саме серпень місяць 2017р, коли вказані постанови готувалася до затвердження. 
Відсутність прибутку в складі діючих тарифів на послуги підтверджується структурами тарифів 
на водопостачання і водовідведення.

Нестача коштів між фактичними витратами на надання послуг водопостачання та 
водовідведення та планових показників, які ураховані у тарифах за 9 місяців поточного року 
становить - 3375,5 тис. грн., (без ПДВ) , з урахуванням економії за окремими статтями 
електроенергії та заробітної плати. Отримані доходи менше запланованих на 2893 тис. грн. за 
рахунок нижчого показника реалізації послуг від планового. (Аналіз діяльності планових та 
фактичних витрат за 9 місяців 2018 р. додається).

Оскільки з вересня 2015 року КП «Водоканал м. Ужгорода» збільшилася тривалість подачі 
води в місто у зв’язку з переходом на цілодобове водопостачання, внаслідок цього, рівень втрат 
в мережах суттєво збільшився. Основна причина - зношеність та аварійність діючих 
водопровідних мереж. Загальна протяжність мереж станом на 1 січня 2018р. водопроводу - 285,8 
км., з них ветхих і аварійних - 139,6 км„ тобто 48,8%.

Оновлення мереж за рахунок амортизації, яка у структурі тарифу на послуги 
водопостачання становить не більше 5 відсотків не дає підприємству фінансової можливості 
здійснити заміну діючих амортизованих мереж. Термін відновлення ветхих мереж за рахунок 
амортизації при встановленій структурі тарифів можливий протягом 156 років. Витрати, 
пов’язані з понаднормативними втратами води, виникають по електроенергії та по іншим статтям



витрат, пов’язаних з видобутком, підготовкою та постачанням ияїниї  волн. Так ф іш к о в і в ірм н 
підприємства внаслідок понаднормативних втрат водп в - :;.я: д  І 1* -
складають - 1783,80 тис, грн. (Розрахунок, щодо суми витрат внаслідок понаднормативних
втрат додається).

Завдяки постійній роботі по зменшенню енергоспоживання, підприємство зменшило 
витрати електроенергії, на 10,3 % за 9 місяців 2018 р. порівняно з 9 місяців 2017р.

Підприємство не має накопичених резервів коштів для сплати податкового боргу та 
зростаючих витрат на електроенергію. Так за 9 місяців 2018 рік збитки від операційної 
діяльності склали 6672 тис, грн. (рядок 2195 Звіту по фінансові результати за 9 місяців 2018 р.), 
а в цілому накопичені збитки станом на 30.09.2018 року по підприємству складають - 15943 
тис.грн (рядок 1420 Балансу (Звіту про фінансовий стан на 30.09.2018р.).

Відсутність коштів пов’язана також із значними обсягами дебіторської заборгованості 
перед підприємством споживачів послуг з питного водопостачання і водовідведення, яка станом 
на 30.09.2018р. складає 58944,4 тис.грн. Серед них, зокрема, і заборгованість Коритнянської 
сільради перед КП «Водоканал м. Ужгорода» складає понад 18,1 млн. грн., з яких більша частина 
задоволена судом та передана для примусового виконання органам Держказначейства в 
Ужгородському районі. Однак, оскільки стягнення можливе лише за рахунок незахищених 
статей бюджету за 2018 рік надійшло коштів на суму 492,6,0 тис. грн. з нарахованого 1963,5 
тис. грн. (25,1%)

У зв’язку з вищевикладеним просимо організувати заслуховування звіту підприємства за 
З квартал 2018 рік на найближчому засіданні виконкому Ужгородської міськради з подальшим 
ініціюванням розгляду на найближчій сесії міськради питання внесення змін до рішення 
Ужгородської міської ради від 21.12.2017р. №939 «Про Програму підтримки комунальних 
підприємств на 2018-2020 роки» та бюджету міста на 2018 рік, передбачивши фінансування 
підприємству дотації на покриття збитків у сумі 2278,0 тис, грн.

Загальна позитивна динаміка по КП «Водоканал м. Ужгорода»
за 9 місяців 2018 р.

> Підприємство знизило витрати електроенергії порівняно з 9 - тю місяців 2017р. - по активній 
електроенергії на 1507,2 тис. КВт*год, а по реактивній електроенергії - на 1026,6 тис.кВар*год, 
що в грошовому еквіваленті складає близько 3719 тис.грн. (Динаміка витрат електроенергії 
додається).
>  Споживання електроенергії у грошовому виразі зросло лише на 2,5 % порівняно з 9 - тю 
місяцями 2017р. хоча ріст середньо діючого тарифу на електроенергію склав -  16,9 %
> Відсоток оплати спожитої електроенергії становить за 9 місяців 2018р.- 101,5 %;
> Втрати води в мережах за 9 місяців 2018р. зменшилися порівняно з аналогічним періодом 
2017р. на- 58,6%
> За вказаний період середня заробітна плата по підприємству зросла на 28,8 % і склала 6246,8 
грн.;
> За 2018 рік обсяг реалізації води на підприємстві збільшився на 3 % порівняно з таким же 
періодом 2017р., пропуск стоків збільшився на 2,1 %.
>  %. Відсоток оплати нарахованих сум склав 90,0 %, за аналогічний період 2017р. який складав 
86,9 %.
> Виконано роботи по об’єктам на загальну суму 2335,52 тис, грн, у т. ч. за кошти міського 
бюджету на суму 729,99 тис. грн.
> За 9 місяців 2018р. року підприємством усунене: 547 аварійних витоків на водопровідних 
мережах та 1489 засори на каналізаційних мережах.

Директор підприємства Карташов С.О.



Довідка про основні показники фінансово-господарської діяльності 
КП «Водоканал м. Ужгорода»

№ з/п Показник Одиниця
виміру

9 місяців 
2017

9 місяців 
2018

Різниця між 9 
міс. 2017р. та 
9 міс. 2018р.

1 Реалізовано води тис. м3 3854,8 3969,0 3,0

2 Пропущено стоків тис. м3 4225,7 4313,0 2,1

3 Доходи (без ПДВ) тис.грн. 60064,0 69868,0 16,3

4 Затрати на надання послуг (без ПДВ) тис.грн. 64492,0 76136,0 18,1

5 Збитки від надання послуг (без ПДВ) тис.грн. -4428,0 -6268,0 41,6

6 Фінансові результати від операційної 
діяльності (р. 2195 форма №2) тис.грн. -4701,0 -6672 41,9

7
Фактична середньозважена собівартість 
(економічна обґрунтовані витрати) за 1 
м3 води та стоків

грн. 16,66 18,65 11,9

8 Середньозважений діючий тариф без 
ПДВ за період грн. 15,26 17,05 11,7

9 Збитки на реалізації 1 куб. м води та 
стоків (без ПДВ) грн. 1,40 1,60 14,3

10 Нарахована плати за послуги (з ПДВ) тис.грн. 72077,3 83842,20 16,3

11 Поступило плати за послуги (з ПДВ) тис.грн. 62631,5 75466,20 20,5

12 Відсоток поступлення нарахованих сум % 86,9 90,0 3,6

13 Спожито електроенергії тис.грн. 34077,5 34945,8 2,5

14 Оплата електроенергії тис.грн. 32622,8 35464,2 8,7

15 Відсоток оплати спожитої 
електроенергії % 95,73 101,48 6,0

16 Середній діючий тариф за період на 
електроенергіюІІ кл. (без ПДВ) грн./кВт*год. 2,0183 2,3585 16,9

17
Тариф електроенергії у затвердженому 
тарифі на послуги водопостачання та 
водовідведення(без ПДВ), II кл.,

грн./кВт*год. 1,9827 2,1505 8,5

18

Відхилення між середнім діючим 
тарифом на електроенергію та тарифом, 
закладеним у тарифі на послуги 
водопостачання та водовідведення

% 1,80 9,67 438,7

19 Витрати активної електроенергії, тис. 
КВТ. Год

тис. КВТ. 
Год 14628,2 13121,0 -10,3

20 Видатки на заробітну плату (р. 2505 
форма №2)

тис.грн. 20211,0 25412,0 25,7

21 Заборгованість по зарплаті грн. 0,0 0,0 0,0

22 Середня заробітна плата по 
підприємству грн. 4850,3 6246,8 28,8

23 Заборгованість до Пенсійного фонду тис.грн. 0,0 0,0 0,0

24 Різниці в тарифах за відповідний період 
нараховано за період тис.грн. 4729,80 6394,6 35,2

25 Погашення заборгованості з різниці в 
тарифах тис.грн. 0,0 0,0 0,0

26 Дебіторська заборгованість на кінець 
періоду тис.грн. 52211,4 58944,4 12,9

26.1 Населення т.ч. тис.грн. 44907,6 54104,9 20,5

26.1.1 Населення ЖЕКИ: тис.грн. 27459 34411,4 25,3



26.1.2 Коритнянська с/р тис.грн. 16153,4 18134,5 12,3

27 Кредиторська заборгованість на кінець 
періоду (р.Ш Балансу 1695р.)

тис.грн. 23967,00 32060,00 33,8

27.1 в т.ч. заборгованість за спожиту е/е тис.грн. 1454,7 2865,5 97,0

28 Розрахунки з бюджетом тис.грн. 15751 22052 40,0

29 Фінансові результати (форма №2) тис.грн. -1643,00 -6914,0 320,8

ЗО Залишок непокритих збитків (форма 
№1)

тис.грн. 7070,00 15943,0 125,5

31 Втрати води у т.ч. тис. м3 2062,00 1870,5 -9,3

31.1 Нормативний об’єм тис. м3 1775,04 1751,58 -1,3

31.2 Понаднормативні втрати води в 
системах тис. м3 286,96 118,92 -58,6

Директор підприємства Карташов С.О.

\
і



Інформація КП 'Водоканал м. Ужгорода" щодо нарахування та оплати послуг 
централізованого водопостачання та водовідведення за 9 місяців 2018р.

9 місяців 2018 Нараховано Поступило % поступлення
Міський бюджет 2708,70 2609,50 96,3
Обласний бюджет 2533,20 2456,20 97,0
Державний бюджет 5681,90 5532,90 97,4
Інші споживачі 11149,70 10891,20 97,7
Коритнянська с/р 1963,50 492,60 25,1
Часлівська с/р 114,10 0,00 0,0
Відомче населення 265,90 113,70 42,8
Житлові будівельні кооперативи 798,10 798,60 100,1
ОСББ 1259,30 1164,20 92,4
Населення (ЖЕКИ) 49501,30 42276,60 85,4
Пільги 2014,20 2196,70 109,1
Субсидія 5852,30 6934,00 118,5
Тепломережа 0,00 0,00 0,0
ВСЬОГО: 83842,20 75466,20 90,0

Довідка
про дебіторську заборгованість КП "Водоканал м. Ужгорода" станом на 31.12.2017р. 

_____________та 30.09.2018р. за послуги водопостачання та водовідведення___________
\

Дебіторська заборгованість
тис.грн. тис.грн. тис.грн. %

31.12.2017 30.09.2018 різниця зміни
Населення в т.ч.: 44158,6 54104,9 9946,30 22,5
Населення (ЖЕКИ) 26185,5 34411,4 8225,9 31,4
Відомче населення 940,7 1105,8 165,1 17,6
Житлові будівельні кооперативи 218,6 218,2 -0,4 -0,2
ОСББ 150,3 235 84,7 56,4
Користнянська с/р 16663,5 18134,5 1471 8.8
Бюджет 119,9 175,2 55,30 46,1
Міський бюджет 0,7 51,9 51,2 0,0
Обласний бюджет 1,6 24,9 23,3 1456,3
Державний бюджет 117.6 98,4 -19,2 -16,3
Інші споживачі 1210,9 1338,5 127,6 10,5
Пільги та субсидії 2685,6 435,8 -2249,8 -83,8
КП «Ужгородтеплокомуненерго» 2890 2890 0 0,0
Разом: 51065,00 58944,40 7879,4 15,4

Директор підприємства



/

Аналіз планових та фактичних витрат 
КП «Водоканал м. Ужгорода»

за 9 місяців 2018 рік

без ПДВ

'

Планові показники 
відповідно до діючих 
тарифів за 9 місяців 
(середньомісячний) 

тис.грн.

Факт за 9 місяців 
(середньомісячний) 

тис. грн.

Різниця між фактом 
та планом (тис м3, 

тис. грн.)

Реалізація вода. тис. м. куб 4225,70 3969,00 -256,70

Реалізація водовідведення тис. м. куб 4344,00 4313,00 -31,00
Разом середньозважений діючий 
тариф без ПДВ за період 17,05 18,65 1,60

Витрати 72760,50 76136,00 3375,5

* матеріали, запасні частини та інші 
матеріальні ресурси 5402,00 7791,00 2389,00

* електроенергія 30685,00 29121,00 -1564,00

* витрати на оплату праці 25129,54 25061,00 -68,53

* нарахування на зарплату 5521,86 5576,00 54,14

* (Амортизаційні витрати 3132,42 4220,00 1087,58

* інші витрати 2889,69
............................

4367,00 1477,31

Всього доходи без ПДВ 72761.00 | 69868,00 -2893,0

Всього не покриті витрати без 
врахування економії за окремими 
статтями, на місяць, тис. грн.

/ Х х 5008,0

Всього не покриті витрати без 
врахування економії окремих статей, 
за період з січня по вересень, тис. грн.

3375,5

Директор підприємства



Інформація, щодо суми витрат внаслідок понаднормативних втрат згідно 
фактичної подачі водопостачання 

КП "Водоканал м. Ужгорода" 
за 9 місяців 2018р.

№ п/п Показники Дані

1 Підйом води насосними станціями, тис. м. куб.
6685,70

2 Подано води в мережу, тис. м.куб.
5838,60

3 Обсяг реалізації централізованого водопостачання, у тому числі, 
тис. м. куб.: 4087,92

3.1 Ф актичний обсяг реалізації централізованого водопостачання 3969,00

3.2 Понаднормативні втрати води за  9 місяців 2018р.
118,92

4 Фактична середньозважена собівартість водопостачання 
за 9 місяців 2018р., грн/м3 12,50

Ч  6
Всього сума витрат внаслідок понаднормативних втрат, тис. грн. 
(без ПДВ) за 9 м ісяців 2018р. 1486,50

7 Всього сума за 9 місяців 2018р. тис. гон. (з ПДВ)
1783,80

Директор підприємства
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Динаміка витрат електроенергії по КП «Водоканал м. Ужгорода» 
за періоди 9 місяців 2014р.- 9 місяців 2018р.

Витрати 
електроенергії 

за період
о/в 9 місяців 

2014

9
місяців

2015

9 місяців 
2016

9
місяців

2017

9
місяців

2018

Різниця 
споживання 
між 9 міс. 
2018р. та 9 
міс. 2017р.

% зменшення 
споживання 
між 9 міс. 

2018р. та 9 міс. 
2017р.

Активна
електроенергія

тис.
Квт.год.

13646,8 13,310,1 15037,9 14628,0 13120,8 -1507,2 -10,3

Реактивна
електроенергія

тис.
Кварт*год

7802,8 4867,0 4187,2 4045,7 3019,1 -1026,6 -25,4

!І5РЗІ,9І

13310,1— ....

Зменшення 
на 1507.2

13646,8,
— 1 31 -.....

9 місяців 
2014

9 місяців 
2015

9 місяців
2016

9 місяців
2017

9 місяців 
2018

ДИНАМІКА ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПО  
КП «ВОДОКАНАЛМ. УЖГОРОДА»

О Активно електроенергія тис. Квт.год. Ш Реактивна електроенергія тис. Кварт*год

Зменшення 
на 1026,6

Директор підприємства Карташов С.О.



Довідка 
про вартість виконаних робіт по об’єктам КП "Водоканал м. Ужгорода" 

за 9 місяців 2018р.

№
п/п Найменування об’єктів та робіт

Фінансування, за рахунок коштів
(тис. грн. без ПДВ)

підприємства міського
бюджету

державного
бюджету

1 2 3 4 5

1
Заміна в/вводів та окремих амортизованих ділянок 
водопровідних мереж по місту (сі = 32-^200 мм;
Ь= 1141 п.м.)

0 452,90 0

2 Заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж по місту 
(сі = ЮСИ-160 мм; Ь= 189 п.м). 0 211,30 0

3 Придбано люки для заміни пошкоджених 85,00 0 0

4 Придбано та змонтовано бустерну установку на ПНС по 
вул. Грушевського, 6а 30,70 0 0

5 Проведено заміну електродвигуна АИР 160 18,5 кВт на 
насосі НС І підйому НФС-3 10,40 0 0

6 Проведено заміну глибинного насосного агрегату на 
свердловині м-ну Горяни (\Vilo Т\¥ТГ 4-0427-ЕМ-С) 15,43 0 0

7 Завершено роботи по реконструкції покрівлі над 
фільтрувальним залом НФС-3 420,78 0 0

8 Придбано та змонтовано три дозатори хлору на НФС 188,30 0 0

9 Проводяться роботи по заміні водопідйомних труб на 
свердловинах водозабору "Минай" 235,22 0 0

10 Придбано два резервних глибинних насоси БРИ на 
водозаборі "Минай" 106,20 0 0

11
Виконані роботи по заміні ділянки напірного 
трубопроводу від свердловини №762 на водозаборі 
"Минай"

19,40 0 0

12 На КНС-6 придбано частотний перетворювач та 
проведено капітальний ремонт насосу \Vilo 239,40 0 0

13 На КНС-8 придбано та змонтовано новий фекальний 
насос \Vilo 23,01 0 0

14 Для КНС-10 та КОС придбано два дренажні насоси 
ОЯШ ОРОЗ 24,60 0 0

15 На КНС-5 замінено погружний фекальний насос з 
напірно-всмоктувальним рукавом 139,7 0 0

16 Проведено підсилення з/б перегородок аеротенка- 
витіснювача на КОС 31,00 0 0

17 Придбано електродвигун АИР 280 75 кВт для насоса СМ- 
250-200/4 на станцію сирого осаду на КОС 36,40 0 0

18 Для оперативного виконання аварійно-відновлювальних 
робіт придбано ремонтні хомути 0 65,79

Всього: 1605,54 729,99 0,00
Разом: 2335,52

Станом на 01.10.2018 р. з початку року підприємством усунено: 547 аварійних витоків на 
водопровідних мережах та 1489 засори на каналізаційних мережах.

Директор підприємства



V
ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 

Юридичного відділу КП «Водоканал м. Ужгорода»
Станом на ОТ 10.2018 року

Населення

Подано до суду заяв про видачу судового наказу та позовів -  132 піт., на загальну суму -  
999 967,85 грн.

Укладено договорів на розстрочення заборгованості - 93 піт. на суму -  899 905,48 грн., з 
них здійснили оплату першого внеску в сумі -  163 259,47 грн.

Результати роботи з міським відділом Державної виконавчої служби
по населенню

Подано виконавчих листів по населенню в міський відділ ДВС -  
84 шт. на суму -  776 469,74 грн.

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням -  125 943,86 грн.

Юридичні особи

Подано до суду позовів на юридичних осіб -  4 шт., на загальну суму -  10 100 622,65 грн.

Результати роботи з міським відділом Державної виконавчої служби
по юридичним особам

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням -  183 897,14 грн.

Директор підприємства



Розрахунок 
суми надання дотації на покриття збитків 

комунального підприємства «Водоканал м. Ужгорода» 
за 9 місяців 2018р.

тис .грн.

№ з/п Найменування Сума

1 Доходи всього (1.1+1.2+1.3+1.4-1.4.1) 71669

В т. ч. (розшифрувати)

1.1 Водопостачання 42621
1.2 Водовідведення 25396
1.3 Інш і операційні доходи 3301
1.4 Інш і доходи у  т. ч. 2851

1.4.1
Сума надання дот ації на покриття збитків, надана з міського бюдж ету за  
2017р

2500

2 Витрати всього 81083

х В т. ч. на

2.1 Оплату праці 25412

2.2 Нарахування на заробітну плату 5654

2.3 Матеріали в т. ч. поточний ремонт обладнання, технічне 
обслуговування обладнання, реагенти 5612

2.4 Інші матеріальні витрати (ПММ) 2662

2.5 Енергоносії 29121

2.6 Амортизацію 4223

2.7 Інші витрати (розшифрувати)в пи ч.: 5306

2.7.1 П одат ки та збори: 1998

2.7.2

Витрати на ут римання та експлуатацію основних засобів, ремонт  
основних засобів, операційну оренду основних засобів та необоротних 
активів, обслуговування виробничого процесу, ут римання виробничих 
приміщень

760

2.7.3
Витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону 
навколишнього природного середовища, охорону об'єктів

388

2.7.4 Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств 698

2.7.5
Послуги зв'язку, витрати на оплату послуг банків, придбання канцелярських 
товарів, витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, інші витрати 
підприємства

851

2.7.6 Інш і витрати підприємства 611

2.8 Інші витрати (рядок 2270) 3093

3 Фінансові результати від діяльності без врахування суми фінансової 
підтримки** -9414



3.1 Прибуток
3.2 Збиток 9414
4 Витрати, які не підлягають відшкодуванню* 3093

5 Фінансовий результат за мінусом непродуктивних витрат (1-2-4) 6321

6 Сума надання дотації на покриття збитків, надана з міського бюджету за 
звітний період *** 4043

7 Коригування суми дотації на покриття збитків на наступний 
квартал*** 2278

*витрати, що не підлягають відшкодуванню: суми неустойки (штрафи, пені), суми безнадійної дебіторської 
заборгованості, суми нестачі та втрати від псування цінностей, витрати з утримання об'єктів соціальної 
інфраструктури, суми коштів, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно- масової і 
фізкультурної роботи, витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової 
різниці, суми спонсорської та благодійної допомоги, собівартість реалізованих виробничих запасів, втрати від 
списання недоамортизованих основних засобів та інші непродуктивні витрати, які не мають безпосереднього 
відношення до надання послуг підприємством.

** Протягом 9 місяців 2018 року, було профінансовано сума дотації на покриття збитків на 
суму -  2500 тис, гри, що є відшкодовуванням збитків діяльності підприємства за 2017 р.

*** Сума дотації на покриття збитків за 9 місяців 2018р. становить -  6321 тис, грн. з 
урахуванням не профінансованої суми у розмірі -  4043 тис, грн. за попередні квартали 2018р. 
(Іквавртал 2018р. -  1171 тис. грн. та 2 квартал 2018р. -  2872 тис. грн.), отже сума надання дотації 
на покриття збитків на наступний квартал для підприємства становить - 2278 тис, грн.

Директор * /  Карташов С.О.

Головний бухгалтер Лабик О.І.



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Комунальне підприємство ’’Виробниче управління водопровідно - каналізаційного за ЄДРПОУ

господарства міста Ужгорода” ________________________________________
Територія ЗАКАРПАТСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство___________________________________________за КОПФГ
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води___________________________________________  за КВЕД
Середня кількість працівників 1 452______ ____________________ ___________________________________________________________
Адреса, телефон вулиця Митна, буд. 1, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000 643595________
'Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку ’V" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на ЗО вересня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД| 1801001

А К Т И В
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 - -

первісна вартість 1001 - -
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 970 529
Основні засоби 1010 47 668 60 113

первісна вартість 1011 100 519 117 177
знос 1012 52 851 57 064

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Г удвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 50 638 60 642

П. Оборотні активи
Запаси 1100 2 263 1 615
Виробничі запаси 1101 2 263 1 615
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 51 065 58 948
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 1 570 378
з бюджетом 1135 3 130 3 347
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - -
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 630 39
Г отівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 630 39
Витрати майбутніх періодів 1170 ■ - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в: 1181 - -
резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
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резервах незароблених премій 1183 -
і н ш и х  страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом П 1195 58 658 64 327

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 109 296 124 969

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 83 003 98 365
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 10 230 10 230
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (9 028) (15 943)
Неоплачений капітал 1425 ( • - ) < '  )
Вилучений капітал 1430 ( - ) < - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 84 205 92 652

П. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 257 257
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

у тому числі: \
резерв довгострокових зобов’язань

1531 ■ ■

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -

і н ш і  страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -

Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -

Усього за розділом П 1595 257 257
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 489 684
Векселі видані 1605 - -

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 5 555 5 882
розрахунками з бюджетом 1620 16 155 22 052
у тому' числі з податку на прибуток 1621 - -

розрахунками зі страхування 1625 293 150
розрахунками з оплати праці 1630 1 876 2 973
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 429 97
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів -1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -

Інші поточні зобов'язання 1690 37 222
Усього за розділом III 1695 24 834 32 060

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного ф*Інду 1800 - -

Баланс / /  /  / 1900 109 296 124 969

К ерівник

Г оловн ий  бухгалтер

Визначається в порядку, встановленому це

К арташ ов  С тан іслав  О лексан дрови ч

Л аби к  О лена Іванівна

що реалізує державну політику у сфері статистики.
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