Пояснювальна записка фінансово- економічної діяльності
по КП «Міський водоканал»
за 1 квартал 2018 рік.
На протязі 1 квартала 2018 року КП «Міський водоканал» виконував свій основний
обов’язок – подача води та прийом стоків проводились безперебійно. За 1 квартал 2018 ріку
підприємством було реалізовано води споживачам – 500,5 тис. м³, в т.ч. населенню –429,1тис. м³,
що становить – 85,7 % від загального обсягу реалізації. Кількість абонентів (особових рахунків), які
отримують послуги з централізованого водопостачання – 20199, у тому числі населення – 19446
абонента та приладами обліку серед населення користується – 14596 абонентів, що становить 75%.
Відведено стічних вод – 525,5тис. м³, в т.ч. від населення – 447,5 тис. м³, що становить – 85,2%.
Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послуги з централізованого водовідведення
– 21580, у тому числі населення – 20849 абонента.

Основні показники
фінансово – господарської діяльності
КП «Міський водоканал» за 1 квартал 2018 рік.
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Економічні показники

Дохід всього:
у тому числі (без врахування ПДВ)
Дохід від реалізації продукції (основної діяльності)
Інший дохід у тому числі:
субвенція з державного бюджету різниці в тарифах
дохід від курсової різниці
Фінансова підтримка комунальної власності
Відшкодування середньої зарплати мобілізованим працівникам
Інша не ліцензована діяльність
Витрати на виробництво:
Основної діяльності у тому числі:
електроенергія
заробітна плата (з врахуванням резерву відпусток)
відрахування від фоп (з врахуванням резерву відпусток)
паливо мастильні матеріали
податки
матеріали
амортизація
послуги сторонніх організацій
Інші (ком.сбор, % банка, відрядження, фінансові витрати)
Інша операційна діяльності утому числі:
20% за приймання понаднормативно забруднюючих стічних вод
заробітна плата
відрахування від фоп
електроенергія (субабоненти)
Штрафи, пені
Інші витрати
Витрати від операційної курсової різниці
Інша діяльності (не ліцензована) у тому числі:
електроенергія
заробітна плата
відрахування від фоп
паливо мастильні матеріали
матеріали
амортизація
Інші витрати
Результат діяльності у тому числі:
від ліцензованої діяльності
від операційної діяльності у тому числі від іншої діяльності (не
ліцензованої діяльності)

Факт, тис.грн.

10862,0
8483,4
2378,6
1586,0
10,4
344,8
9795,0
9210,8
2614,4
3893,0
845,3
216,1
394,3
333,7
588,0
241,1
46,2
546,0
7,9
39,2
7,6
343,8
145,2
1,72
0,58
38,7
4,1
20,6
4,5
3,6
3,9
0,4
1,6
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-727,4
+1793,9
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Дебіторська заборгованість за чистою реалізаційною вартістю
у тому числі
населення безпосередньо
державні бюджетні установи
місцеві бюджетні установи
інші споживачі
Заборгованість бюджету з фінансування субсидій
Заборгованість бюджету з фінансування пільг
Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в
тарифах
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду
у тому числі за енергоносії
Підйом води, тис.м3
Втрати, тис.м3
Реалізація води,тис.м3
- населення, тис.м3
- підприємства, тис.м3
Пропуск стоків, тис.м3
- населення, тис.м3
- підприємства,тис.м3
Собівартість одиниці послуги (податкова амортизація):
- водопостачання, грн..
- водовідведення, грн..
Фонд заробітної плати (штатних працівників без врахування
резерву відпусток), тис.грн.
Середньоспискова чисельність, люд
Середньомісячна заробітна плата, грн..

5622,4
2705,4
2,3
2,7
1985,4
864,5
62,1
12203,1
6902,4
720,6
220,2
500,5
429,1
71,4
525,4
447,5
77,9
4,86
9,61
3744,5
229
5458,4

Керуючись рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради Херсонської
області від 24.04.2018 року № 109 «Про встановлення КП «Міський водоканал» тарифів на
централізоване водопостачання/водовідведення та на послуги централізованого постачання
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)», встановлені
наступні тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з
використанням внутрішньобудинкових систем) з 15.05.2018 року споживачам, для яких КП
«Міський водоканал» є виконавцем цих послуг , а саме :
Вид послуг

Одиниця виміру

Тариф для споживачів, для яких
КП «Міський водоканал» є
виконавцем послуг , в т.ч ПДВ

Цетралізоване постачання холодної води

Грн./м3

7,72

Централізоване водовідведення (з

Грн./м3

15,23

використанням внутрішньобудинкових систем)
Встановлені наступні тарифи на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення з 15.05.2018 року споживачам, для яких КП «Міський водоканал» є виробником
послуг , а саме :
Вид послуг

Одиниця виміру

Тариф для споживачів, для яких
КП «Міський водоканал» є
виробником послуг , в т.ч ПДВ

Цетралізоване водопостачання

Грн./м3

7,28

Централізоване водовідведення

Грн./м3

14,74
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