
Загальна позитивна динаміка по КП «Водоканал м. Ужгорода» за 2020 р. 

 

 

 За вказаний період середня заробітна плата по підприємству зросла на 31  % і склала  11014 

грн./ос.; 

 Зменшено витрат по  активної електричної енергії на 45,7 тис. кВт.год. Заборгованість за 

спожиту електроенергію налічується лише поточного споживання за попередній місяць у сумі 

4276,7 тис. грн. 

  Понаднормативні втрати в мережах за 2020 р.  зменшились порівняно з попереднім 2019 р  на 

1,36% 

 Зменшились поточні зобов’язання підприємства  перед постачальниками за товари, роботи, 

послуги на 2690,1 тис. грн. 

 Виконано  роботи по об’єктам на загальну суму 14949,51 тис. грн, за кошти підприємства – 

12989,86 тис. грн  (у т. ч. заходи інвестиційної програми) за кошти місцевого бюджету – 1959,65 

тис. грн. 

 Станом на 31.12.2020р  ліквідовано 602 аварійних витоків води  та 2032 заторів на каналізаційних 

мережах. 

 Замінено  2163  м.п. аварійних ділянок  водопровідних мереж та водопровідних вводів  (з них Вул. 

Гулага Артемовського    -  512 м.п. та Вул. Грибоєдова – 973 п. м.) 

 Замінено  165 м. п. аварійних ділянок каналізаційних мереж; 

 Повністю виконані всі заплановані  заходи  інвестиційної  програми на 2020 рік,  загальний обсяг 

фінансування склав 6262,58 тис. грн. а саме: 

 Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Гулака – Артемовського на суму 

806,55 тис. грн. замінено 512 м.п. мереж; 

 Заміна дозаторів коагулянту на КОПВ – 314,57 тис. грн,; 

 Заміна насосу для перекачування рідкого коагулянту на КОПВ – 23 тис. грн.; 

 Проведено роботи з технічного переоснащення системи диспетчерського управління 

технологічним обладнанням свердловин та площадки НС ІІ підйому водозабору Минай,  вартість 

склала – 2333,02 тис. грн.; 

 Проведено експертизу кошторисної частини проекту будівництва «Капітальний ремонт бункерів 

для піску із заміною опорної конструкції на КОС» та проведено розрахунок з постачальником  за 

пісковий бункер з підрядною організацією за виконані  роботи по заміні    опорної  конструкції  

бункера,  разом на суму -  698,04 тис. грн.; 

 Технічне переоснащення насосної станції сирого осаду КОС - придбання насосного агрегату на 

суму – 60,42 тис. грн.; 

 Проведено - Капітальний ремонт турбоповітродувки на КОС на суму – 182,66 тис. грн.; 

 Придбано автомобіль з  каналопромивним модулем на суму – 1775 тис. грн.; 

 Виготовлено ПКД на вентиляцію  КНС № 2, КНС – 3 на суму – 69,32 тис. грн. 

 

 


