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

 

 Підприємство   знизило витрати електроенергії  порівняно з 2017р. -  по активній 

електроенергії на  1280,7 тис. КВт*год, а по реактивній електроенергії - на 1259,4 

тис.кВар*год, що в грошовому  еквіваленті складає близько 3224,2 тис.грн. (Динаміка 

витрат електроенергії додається). 

 Споживання електроенергії у грошовому виразі зросло  на 6,7 % порівняно з  2017р. 

хоча ріст середньо діючого тарифу на електроенергію склав – 16,7 % 

 Відсоток оплати спожитої електроенергії становить за  2018р.-  90,3 %; 

 Втрати води в мережах за 2018р. зменшилися порівняно з аналогічним періодом 2017р. 

на -  53,8 %  та складає. 

 За вказаний період середня заробітна плата по підприємству зросла на 31,1 % і склала 

6576,8 грн.; 

 За  2018 рік  обсяг реалізації води на підприємстві збільшився  на 2,2 %  порівняно з 

таким же періодом  2017р. 

 Відсоток оплати нарахованих сум за послуги склав 91,2%.  

 Виконано  роботи по об’єктам на загальну суму 7012,53 тис. грн, у т. ч.: 

 за кошти міського бюджету на суму -  939,60 тис. грн.;  

 за кошти підприємства на суму - 6072,93 тис. грн.  у т. ч. підприємством частково  

проведена оплата у сумі - 904 тис. грн.(без ПДВ) за будівельну техніку  (екскаватор JCB) 

загальна сума якого складає  2058,3 тис. грн (без ПДВ).  Захід проведений за рахунок 

складової прибутку у тарифі який вступив у дію з 1 жовтня 2018р  на розвиток 

виробництва. Загальна  сума виконання інвестиційної програми за 2018р. складає - 

3314,50 тис. грн. у  т. ч. заходи,  що планувалися підприємством за рахунок 

амортизаційних відрахувань виконані на 57,4 %  на загальну суму 2410,5 тис. грн., а за 

рахунок прибутку на суму 904 тис. грн. що є 11,8 % від загальної суми запланованих 

заходів.    

 з початку 2018 по 31 грудня 2018 року підприємством усунене: 529 аварійних витоків 

на водопровідних мережах та 2188 засорів на каналізаційних мережах. 
 

 


