
Загальна позитивна динаміка по КП «Водоканал м. Ужгорода»  за   2019 р. 

 

 Підприємство   знизило витрати електроенергії  порівняно з  2018р. -  по активній електроенергії 

на  1615,0 тис. КВт*год, а по реактивній електроенергії - на 1034,2  тис.кВар*год, що в грошовому  

еквіваленті складає понад  - 4400 тис.грн. (Динаміка витрат електроенергії додається). 

 Споживання електричної енергії у грошовому виразі зменшилось – 0,2  % порівняно з    2018р. 

при рості середньо діючому тарифу на електричну енергію за вказаний період на  11,4 % 

 Відсоток оплати за спожиту  електричну енергію становить -  104,3 %; 

 За вказаний період середня заробітна плата по підприємству зросла на 27,9  % і склала - 8409,5 

грн./ос.; 

 Відсоток оплати  послуг основної діяльності за результатами 2019 року становить -  93,6 %.  

 Виконано  роботи по об’єктам на загальну суму 10143,45 тис. грн, за кошти підприємства на 

суму – 9706,25 тис. грн.  та за рахунок коштів міського бюджету – 437,2 тис. грн. 

 Підприємством  профінансувано та повністю виконано   захід інвестиційної програми 2018р.- 

придбання будівельної техніки екскаватора JCB (захід за рахунок прибутку) загальна вартість 

заходу становить – 2469,9 тис. грн.  (з ПДВ). та  довиконано   захід по   модернізації насосного 

обладнання  КНС-1загальною вартістю - суму – 2150,8  тис. грн (з ПДВ).  

 Виконання заходів інвестиційної програми на 2019 р.  розпочато з 2 кварталу 2019р.  та буде 

продовжуватись виконуватися підприємством протягом початку 2020р.   Підсумки  виконання 

інвестиційної програми підприємства за   2019 рік  становлять: 

п. 1.1.1 Технічне переоснащення НС І-го підйому НФС-3 – (заміна 3-х насосних агрегатів з 

шафою керування – проведено часткову оплату,  постачання обладнання очікується на кінець січня, 

початок лютого 2020р; 

п.1.1.2 Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Оноківській – роботи 

виконані у повному об’ємі; 

п. 1.1.3 Технічне переоснащення насосної станції ІІ підйому водозабору «Минай» (заміна 

одного насосного агрегату); - обладнання закуплено у повному обсязі (насосний агрегат закуплено 

у січні 2020 р.) монтаж планується на початку березня 2020р. 

п. 1.1.6 Придбання екскаватор JCB на суму  1940 тис. грн. на  залишок коштів підприємство 

планує закупити навісне обладнання. 

п. 1.1.8 - Виготовлення ПКД на диспетчеризацію водозабору "Минай" – виконано на загальну 

суму 129,1 тис. грн.; 

Проведено оплату за проектні роботи  по АСКОЕ  на виконання заходів п. 1.8.2 та 2.6.1 на 

загальну суму – 41,66 тис. грн. (по 20,83 тис. грн. на водопостачання та водовідведення); 

Заходи - п. 2.1.1 Технічне переоснащення КНС-3 (заміна 2-х насосних агрегатів з шафою 

керування), п.  2.1.2 Технічне переоснащення КНС-5 (заміна одного робочого насосного агрегату), 

п. 2.1.3 Технічне переоснащення КНС-9 (заміна одного робочого насосного агрегату) виконані; 

п 2.4.1 інвестиційної програми – по придбанню спецмашина, поставка машини відбулась  у 

січні 2020 року вартість складає – 2199,08 тис. грн.  станом на 21 січня 2020 року оплата заходу 

становить -  1333,33   тис. грн. 

Проведена  оплата п. 2.4.2 Придбання стандартних трубоочисних насадок у комплекті зі 

шлангом високого тиску для спецмашини "Сканія" на суму 112,37 тис. грн.  

Усього за 2019 рік інвестиційна програма виконана на 61,71 %,  а з урахуванням  оплати 

проведених у січні місяці 2020 року  на 78,16 %  

 Станом на 01.01.2020р  ліквідовано 596 аварійних витоків води  та 2260 заторів на каналізаційних 

мережах. 

 

Адміністрація підприємства 


