
Довідка 

про використання коштів, 

 наданих підприємству відповідно до 

 Плану першочергових заходів з виходу КП «Водоканал м. Ужгорода» з фінансово-економічної кризи на 2015 рік 

(станом на 09.07.2015р.) 

Поступило, 

грн 

Використано, 

грн. 

Назва заходу Примітка 

3500000,0    

 689 609,77 Придбано насосну станцію потужністю 55 кВт. 

на ПНС по вул. Минайськійта основні матеріали 

для її монтажу. 

Роботи завершені, після заміни аварійної ділянки водопровідної 

мережі по вул. 8-го Березня роботу ПНС планується перевести в 

цілодобовий режим (10,5 тис. жителів будуть отримувати воду 

цілодобово).У теперішньому режимі роботи річнаекономія 

електроенергії складе:  

75 кВт-55 кВт х 17 год х 365 днів = 124,1 кВт*год/рік, або 223,7 

тис.грн./рік 

Термін окупності: 689,6 : 223,7 х12 міс. = 37 міс. 

 140 000,0 Придбано прилад для пошуку прихованих 

витоків води 

Прилад використовується для виявлення прихованих витоків. 

 489 844,08 

 

 

Виконання робіт з винесення з під житлової 

забудови аварійної ділянки вуличної в/мережі 

по вул. Золотистій загальною довжиною 620 

погонних метрів 

Станом на 8.07.15 року роботи завершені. Втрати води на даній 

ділянці зменшились приблизно на 80 м3/добу. При вартості води 

8,17 грн./м3річна економія води складе:  

80 м3 х 8,17 грн.х 365 днів = 238,6 тис.грн./рік. 

Термін окупності: 489,9  : 238,6х 12 міс. = 24,6 міс. 

 42 864,1  Роботи по відглушенню ділянки водогону 

d=500мм на віддалі від НФС до вул. Тельмана. 

Роботи не завершені, планується ревізія всіх підключень по вул. 

Гранітній. На даний час втрати води зменшились на 0,5% від 

поданої в мережу води НФС-2 або на  60 м3/добу. При цьому 

річна економія води складе: 

60 м3 х 8,17 грн.х 365 днів = 178,9тис. грн./рік. 

Термін окупності: 42,9 тис. грн. : 178,9 тис. грн. х 12 міс. = 2,9 

міс. 

 

 500 000,00 Оплата ПАТ «Закарпаттяобленерго» за послуги 

з енергопостачання 

За березень 2015 р. 



 

 152 144,64 

 

Придбано труби та фасонні частини для заміни 

в/вводів. На даний час замінено 567 п. м 

водопровідних вводів до  багатоквартирних ж/б.  

Перелік водопровідних вводів див. додаток № 1 

 144 591,16 Придбано конденсаторну установку з 

автоматичним управлінням для компенсації 

реактивної потужності (КРП) на каналізаційних 

очисних спорудах 

Змонтовано у квітні 2015р. Зменшилось добове споживання від 

5000кВАрхгод до 1000 кВАрхгод (у 5 разів) або в ціновому 

еквіваленті споживання реактивної енергії зменшиться на 179,9 

тис. грн. за рік.  

Термін окупності: 144,6:179,9 х 12 = 9,6 міс. 

 257 117,71 Придбання розхідних матеріалів для ремонту 

мереж при виявленні витоків (ремонтні хомути, 

листовий метал) 

Матеріал на складі, використовується по мірі необхідності. 

Щодня на водопровідних мережах виникає 3-5 аварійних 

витоків, наявність необхідних матеріалів суттєво знижує час 

відновлювальних робіт, зменшуються марні втрати води. 

 

 51 590,04 

 

Придбано компресор для повітряно-водяної  

промивки фільтрів на НФС-2 та кабельну 

продукцію дляйого  підключення 

Змонтовано 04.2015р. Зменшення використання води на 

промивку фільтрів на 20%, що складає 164,3 тис. грн/рік.  

Термін окупності: 51,6 : 164,3 х 12 = 3,8 міс. 

 4 696,80 Придбано переносний металошукач ВМ-911 

(для пошуку заасфальтованих люків колодязів)  

Використовується при аварійно-відновлювальних роботах. 

 254 972,80 Придбано матеріали на заміну ділянки 

водопроводу  високого тиску довжиною 500 п.м. 

від ПНС по вул. Минайській до вул. 8-го 

Березня, 20 

Початок робіт заплановано на кінець липня 2015 р. Втрати води 

на даній ділянці складають приблизно 8% від поданої у мережу 

насосною станцією підвищення тиску, що складає близько 1100 

грн./добу. Вартість необхідних матеріалів – 377,3 тис. грн., тоді 

термін окупності складе: 377,3 : 1,1х365 х 12міс. = 11 міс. 

 319567,85 Замінено 19 засувок d=150-400мм на 

технологічних мережах комплексу очистки 

поверхневих вод (НФС-1,2,3) 

 

Втрати води на етапі очистки зменшились на 6,5% від поданої в 

мережу води (економія близько 1300 грн./добу). 

Термін окупності: 319,6 : 1,3 х 365 х12 міс. = 8 міс. 

Разом 

використано 

3 046 998,95   

Залишок 453 101,05   на 

09.07.15 року 

  

   


