
Звіт про управління по 

КП «Нововолинськводоканал» за 2021 рік

1. Опис діяльності підприємства

     Комунальне  підприємство  «Нововолинськводоканал»   -  засноване  на  комунальній

власності  територіальної  громади  міста  Нововолинська,  здійснює  свою  діяльність  у

відповідності зі Статутом, зареєстрованим рішенням міської ради від 24.09.2021р. №8/16.

 Юридична адреса та місцезнаходження підприємства: 45400 ,Україна, Волинська область,

м. Нововолинськ, проспект Перемоги, 20     

 Основним  видом  діяльності  підприємства  є  надання  послуг  централізованого

водопостачання та централізованого водовідведення.

      Також, «Нововолинськводоканал» здійснює і інші види діяльності, не заборонені чинним

законодавством України та передбачені Статутом. 

      У 2021 році в м. Нововолинську та смт. Благодатному було ліквідовано 290 аварійних

поривів  на  водопровідних  мережах.  Експлуатаційними  дільницями  замінено  1190  м.п.

водогінних,  вуличних водопровідних мереж різних діаметрів.  Проведено заміну аварійних

ділянок водопроводу по вул. Сонячній, 6; вул. Небесної Сотні, 3; вул. Св.Володимира буд.

№21-№23; м-н Шахтарський, 25; 5 м-н буд. №8, № 27; вул. Нововолинська, 22; 15 м-н, 32.

Проведено кап. ремонт та заміну запірної арматури різного діаметру (Ø250мм - Ø100 мм) на

водопровідних мережах  в кількості – 21 шт.   Замінено  5 пожежних гідрантів. Проведено

профілактичний ремонт запірної арматури на вуличних водопровідних мережах міста. 

     В місті капітально відремонтовано 29 шт. каналізаційних колодязів по вул. Винниченка, 7;

м-н Шахтарський буд. №№30,40; вул. Луцька,26; 15 м-н, 19; вул. Куліша, 11; перехрестя вул.

Гагаріна і вул. Кропивницького. 

     Відповідно до міської програми "Комплексна програма розвитку житлово-комунального

господарства,  екології,  дорожнього  руху  та  його  безпеки  Нововолинської  міської

територіальної  громади на 2020-2024 роки" (із змінами),  за кошти з міського бюджету на

загальну суму 1 359,114 тис. грн. було придбано:

1. Артсвердловинні насоси WILO Xiro SPC на Північний водозабір - 2 шт. 

2. Витратоміри ультразвукові двоканальні "Ергомера-125БА" на Північний і Південний

водозабори - 2 шт.

3. Пристрої плавних пусків для насосів - 3 шт.

4. Поліетиленову трубу Ø200 мм (200х11,9 PN10 ПЕ-100 SDR17) для транспортування

стічної води на пісколовки очисних споруд від смт. Благодатне, протяжністю 72 м.п.

5.  Проведено  капітальний  ремонт  водопроводу  по  вул.  Шахтарській,  ділянка  від

колодязя В6 до колодязя В8 протяжністю 96 м.п., та по вул. В.Івасюка (ділянка між вул.

Гірнича та вул. Молодіжна) м. Нововолинськ   протяжністю 180 м.п.

6. Проведено поточний ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж в кількості 529

м.п.: від Нововолинського ліцею №5, 15 м-н;  від ж/б №12 до ж/б №10, 15 м-н; від ж/б №30

до КНС №5,  15  м-н;  транзит  через  ж/б  №27 до житлових  будинків  м-ну  Шахтарського;

закуплені матеріали для заміни транзиту через ж/б № 24 м-ну Шахтарський.

7.  Здійснено  нове  будівництво  320  м.  п.  каналізаційної  мережі  на  вул.  Данила

Галицького - вул. Рєпіна в м. Нововолинську.

 Загальна  протяжність  водопровідних  мереж,  які  обслуговує  КП

«Нововолинськводоканал»  становить  212,34 км,  в  т.  ч.  по  сел.  Благодатному  -   18,9  км,

протяжність каналізаційних мереж – 124,4 км, в т. ч.  Благодатне – 5,3 км.
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Динаміка балансу води  у 2020 р. - 2021 р.

тис. куб. м 2020 р.

Затверджені

індивідуальн

і

технологічні

нормативи

використанн

я питної води

(ІТНВПВ), %

2021 р.

Затверд

жені

індивідуальні

технологічні

нормативи

використання

питної  води

(ІТНВПВ), %

Піднято  питної  води

насосними станціями 
3867,25 3969,03

Подано питної води в мережу 3847,91 3909,23

Реалізовано питної води 2490,80 2485,62

Витрати  питної  води  на

технологічні  та  господарські

потреби, тис.куб.м

174,64

(4,52%)
4,43

200,75

(5,06%)
3,77

Втрати  води  у  мережі,

тис.куб.м

1201,82

(31,08%)
29,26

1282,66

(32,32%)
31,07

Втрати + витрати (%) 35,60 33,69 37,38 33,69

    

     Обсяги  реалізації  послуг  з  централізованого  водопостачання  та  централізованого

водовідведення за 2021 рік, тис. куб. м.

                                                                               
Найменування 2020 2021

Водопостачання, в т. ч.: 2490,8 2485,6

населення 1967,3 1896,2

бюджетні установи 45,7 57,0

інші споживачі 477,8 532,4

Водовідведення, в т. ч.: 1983,6 2070,2

населення 1612,8 1561,8

бюджетні установи 42,9 53,2

інші споживачі 327,9 455,2

    Станом на 31.12.2021 року на підприємстві рахується 21 572 абонентів, в т. ч: населення

-   20  887,  інші  споживачі  –  685.  З  них  є  12  021 абонентів  з  приладами  обліку,  в  т.  ч:

населення – 11 386, інші споживачі – 635. В 2021 році для абонентів категорії населення на

облік  було  прийнято  710  приладів  обліку  води.  Станом  на  01.01.2022  року  кількість

абонентів населення з приладами обліку становлять 54,5%.

   Тарифи,  які  діяли  протягом 2021 року  на  послуги  централізоване  водопостачання  і

водовідведення встановлені  рішенням виконавчого комітету Нововолинської міської ради

від 11.01.2021р. № 2 та вступити в дію  з 1 лютого 2021 року.   

     Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі

державних  і  галузевих  нормативів  та  норм,  а  витрати  нормування  яких  не  можливе

планується по факту за базовий період 2019 рік.
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   Планові  тарифи на 2021 рік  розраховані  з  урахуванням фактичних  цін  на  паливо,

електроенергію,  матеріали,  запчастини,   фактичної  чисельності  працівників  станом  на

01.07.2020 р. та прогнозованого підвищення розміру заробітної плати з 01.01.2021 року.     

     До структури тарифів включений планований прибуток, а саме виробничі інвестиції з

визначеними заходами за планом інвестиційної  програми на 2021 рік на  загальну планову

суму – 7406,9 тис. грн. Тобто, передбачений тарифами обсяг прибутку має виключне цільове

призначення і  може спрямовуватися  тільки  на  виробничі  інвестиції  в  нашому випадку  на

погашення кредиту, а інші форми прибутку, як джерело покриття непередбачених витрат не

враховані у складі тарифів, що діяли в 2021 році, також і в тарифах  на 2022 рік. 

     Тарифи у 2021 році проти 2020 року зросли на 18,9%.

    На зміну тарифів вплинули  наступні чинники:

- збільшення витрат на заробітну плату та нарахування на заробітну плату;

-  фінансові витрати на сплату відсотків за користування кредитом СБ;

-  витрати на повернення тіла кредиту СБ;

- зменшення обсягів реалізації.

 

Найменування тарифів

Тарифи грн/м3 з ПДВ Темп

росту

2020

(01.02.2020)

2021

(01.02.2021)

2021/2020,

%

Централізоване

водопостачання 
13,74 16,94 23,3

Централізоване

водовідведення

14,81 17,00 14,8

Разом 28,55 33,94 18,9

2. Результати фінансово-господарської діяльності

     Доходи підприємства за 12 місяців 2021 року становлять 77432,7 тис. грн., що на 7473,1

тис. грн. більше ніж за 2020 рік. Доходи (без ПДВ) від надання послуг з централізованого

водопостачання  та  централізованого  водовідведення  складають  63300,1  тис.  грн.  або  на

81,7%, що на 12188,5 тис. грн. більше ніж фактично за 2020 рік.

     Витрати підприємства за 2021 рік становлять 65109,5 тис. грн. Рівень відшкодування

доходами реальних витрат на надання послуг за 2021 рік з централізованого водопостачання

склав -102,5% ,централізованого водовідведення – 102,4%. 

     За підсумками роботи 2021 року фінансовий результат до оподаткування становить

12323,2 тис. грн.
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                                                                                                                      Тис. грн.

Показники 2021 рік

Всього доходів 77432,7

Доходи від основної діяльності:

-     централізоване водопостачання

-      централізоване водовідведення

63300,1

34457,2

28842,9

Інші доходи, в т. ч. 14132,6

- обслуговування внутрішньобудинкових мереж 1308,4

- встановлення та повірка лічильників 197,9

- доходи від курсових різниць 9767,3

- доходи від реалізації товарів 24,3

- утримання обладнання 61,8

- виконання аналізів 21,4

- плата за скиди з перевищенням 271,6

- дохід від продажі металобрухту 719,3

- амортизаційні відрахування на безкоштовно отримані

чи придбані за кошти цільового призначення основні засоби

1199,2

- кошти з місцевого бюджету 361,0

- інші доходи 200,4

Всього витрат 65109,5

Витрати на заробітну плату 28741,5

Відрахування на соціальні заходи 6086,5

Амортизація 2244,9

Електроенергія 14577,2

Матеріали, запчастини 1267,5

Паливно-мастильні матеріали 1424,4

Витрати на послуги банків 973,5

Обов’язкові збори та платежі (земля, екологічний податок, 

спецвикористання, надра)

2807,6

Витрати від курсових різниць 4651,3
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Витрати на послуги сторонніх організацій 1055,7

Інші витрати 273,8

Фінансові витрати 1005,6

Фінансовий результат до оподаткування + 12323,2

    

     За  2021   рік  до  бюджетів  усіх  рівнів  підприємством сплачено   28658,7 тис.  грн.

податків та зборів, що на 4632,7 тис. грн. більше  як у 2020 році, в т. ч.:

1) Плата за користування надрами – 1613,3 тис. грн.;

2) ПДВ – 12634,2 тис. грн.;

3) ЄСВ – 5966,9 тис. грн.;

4) Екологічний податок – 102,9 тис. грн.;

5) Плата за землю – 100,0 тис. грн.;

6) Збір за спеціальне використання води – 993,9 тис. грн.;

7) Податок на прибуток – 1621,9 тис. грн.;

8) ПДФО – 5122,1 тис. грн.;

9) Військовий збір – 430,4 тис. грн;

10)  Частина чистого прибутку 1% - 73,0 тис. грн.

     Дебіторська заборгованість за надані послуги по підприємству станом на 31.12.2021р

становить –15438,0 тис. грн., що на 2610,0 тис. грн. більше ніж станом на 01.01.2021 року, в

т. ч.:

Тис. грн.

Споживачі Дебіторська

заборгованість

станом на

01.01.2021р.

Дебіторська

заборгованість

станом на

31.12.2021р.

Збільшення/зменшення

заборгованості за

звітний період, +/-

Всього, в т. ч.: 12828,0 15438,0 +2610,0

Населення 8197,1 10357,8 +2160,7

Бюджетні установи,

з них:

0 0,9 +0,9

державний бюджет 0 0,7 +0,7

місцевий бюджет 0 0,2 +0,2

Інші споживачі 2021,0 2406,8 +385,8

ЖЕКи 624,4 624,4 0

Інша поточна

заборгованість

1985,5 2048,1 +62,6

       Відсоток  сплати  за  надані  послуги  у  2021  році  склав  96,7  %.  Інформація  про

розрахунки  споживачів  за  послуги  централізованого  водопостачання  та  водовідведення

відображені в таблиці.
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Споживачі Нараховано за 12

місяців 2021 року,

тис. грн.

Сплачено за 12

місяців 2021 року,

тис. грн.

%

оплати

+/-

тис. грн.

Населення 57215,7 55055,0 96,2 -2160,7

Бюджетні установи, з

них:

2090,1 2089,2 100,0 -0,9

державний бюджет 676,5 675,8 99,9 -0,7

місцевий бюджет 1413,6 1413,4 100,0 -0,2

Інші споживачі 16606,2 16260,4 97,9 -345,8

Разом 75912,0 73404,6 96,7 -2507,4

     Кредиторська  заборгованість  за  товари,  роботи,  послуги   станом  на  31.12.2021р.

становить – 6251,0 тис. грн.

     Інформація щодо зміни кредиторської  заборгованості:

Тис. грн.

Споживачі

Кредиторська

заборгованість

станом на

01.01.2021р.

Кредиторська

заборгованість

станом на

31.12.2021р.

Збільшення/зменшення

заборгованості за

звітний період, +/-

Всього, в т. ч.: 11035,0 6251,0 -4784,0

електроенергія 0 2156,9 + 2156,9

паливо 0 297,1 + 297,1

з оплати праці 1104,0 1594,0 + 490,0

Сантехкомплект м.

Луцьк

8742,9 0 -8742,9

розрахунки з

бюджетом

857,0 1714,0 + 857,0

розрахунки зі

страхування

294,0 423,0 + 129,0

інші поточні

забов’язання

37,1 66,0 + 28,9

     У   2021  році   підприємство  на  погашення  кредиту  і  сплати  відсотків  витратило

10 008 717,87 гривень.  З  них  1 002  755,91  грн  –  відсотки  за  кредит,  8 979 028,19 грн  –

погашення кредитного тіла,  26933,77 грн – пеня за порушення термінів  розрахунків 2020

року.

          Залишок недоплачених коштів по позиці за 2021 рік станом на 01.01.2022р. становив

216 тис. дол.

3. Соціальні аспекти та кадрова політика

    Загальна кількість працівників  станом на 31.12.2021р.  становила 209 осіб, з них 68

жінок.  18,2% до загальної чисельності становлять ІТР (інженерно-технічних робітників) - 38

осіб. Протягом 2021 року було прийнято 27 осіб, а звільнено – 34 особи.

      За віковими даними  на підприємстві працюють:

до 30 років – 24 особи,

від 30 до 40 років – 30 осіб,

від 40 до 50 років – 45 осіб, 

від 50 до 60 років -  68 осіб,
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більше 60 років -42 особи. 

  Середня  заробітна плата штатного працівника на початок  2021 року  склала 9152 грн., а

на  кінець  2021  року  –  10988  грн.  Виплата  заробітної  плати  проводиться  відповідно  до

порядку виплати заробітної плати, вчасно та на рівні не менше законодавчо встановленого

мінімуму.

4. Охорона праці на підприємстві

Проведені підприємством заходи з охорони праці у 2021 році:  

Перелік заходів Кількісні показники

виконання

Кількість працюючих станом на 31.12.2021р., осіб 209

Кількість потерпілих від нещасних випадків 2

Витрати на заходи з охорони праці, грн.:

Проведення атестації робочих місць за умовами праці 42945.0

Навчання з питань охорони праці 11606.0

Проведення періодичних медичних оглядів працівників 62527.0

Придбання молока для працівників, зайнятих на роботах зі 

шкідливими умовами праці 149007,0

Забезпечення працівників миючими засобами 6108,0

Придбання спецодягу, спецвзуття інших засобів індивідуального 

захисту

75582,0

Доплати до тарифних ставок працівникам, які працюють у важких і 

шкідливих умовах праці

353295,0

Проведення оперативного контролю ІІІ ступеню за станом охорони 

праці та техніки безпеки в структурних підрозділах підприємства 

12

Кількість працівників, що виконують роботи з підвищеною 

небезпекою

151

Кількість працюючих в шкідливих умовах праці 132

Наявність системи управління охорони праці(положення та наказ 

про затвердження)

наявна

Створення комісії з охорони праці створена

Наявність служби охорони праці (кількість працівників) 1

Проведено комісією підприємства перевірку знань з питань охорони 

праці 

Робітники

Інженерно-технічні працівники

187

5

Метою   управління  охороною  праці  є  створення  здорових,  безпечних  і

високопродуктивних  умов праці, покращення виробничого побуду, запобігання травматизму

і профзахворюванням. При цьому на всіх виробничих процесах повинно забезпечуватись не

тільки своєчасне усунення будь-яких порушень нормативних актів з охорони праці,  але й

попередження можливості їх виникнення.

Працівникам, які працюють у несприятливих умовах за результатами атестації  робочих

місць,  проведеної  у  2021 році,  підтверджене  право на  безоплатне  забезпечення  молоком,

встановлені відповідні пільги та компенсації.

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із

забрудненням  або  несприятливими  метеорологічними  умовами,  працівникам  видаються
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безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби

індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. 

Підприємство забезпечує фінансування та організацію проведення попереднього (під час

прийняття  на  роботу)  і  періодичних  (протягом  трудової  діяльності)  медичних  оглядів

працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами

праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного

огляду осіб віком до 21 року.

Для  виявлення  загазованості  повітряного  середовища  у  водопровідних,  каналізаційних

оглядових  колодязях  та  камерах  з  вибухонебезпечним  та  токсичним  середовищем   КП

«Нововолинськводоканал» НМР придбало у 2021 році течошукач-газосигналізатор ВАРТА

5-05L.

Навчання,  інструктажі  і  перевірка  знань  працівників  з  питань  охорони  праці

здійснюється відповідно до НПАОП.

5. Перспективи розвитку

У 2022 році передбачається провести акредитацію хіміко-бактеріологічної лабораторії

очисних  споруд  в  зв'язку  з  технічним  дооснащенням  її  аналізатором  рідини,  придбавши

Флюорат - 02-5М, що дасть можливість щоденного і оперативного моніторингу та контролю

якості стічної води по санітарно-хімічних показниках відповідно до європейських вимог. 

Впровадження  сучасних  методів  контролю  забезпечить  своєчасне  виявлення

перевищень  ГДК  небезпечних  забруднюючих  речовин  стічних  вод  на  підприємствах  м.

Нововолинська  та  смт.  Благодатне,  та  дасть  можливість  швидкого  реагування  на

технологічні  процеси,  тим  самим гарантує  якість  зворотних  вод,  що  скидаються  в  річку

Західний  Буг,  та  обумовить  зменшення  негативного  впливу  на  довкілля  та  запобігання

виникненню екологічної катастрофи не тільки українського, але й європейського масштабу.

Для забезпечення контролю якості за скиданням стічних вод до каналізаційної мережі

м. Нововолинська та смт. Благодатне на місцевому рівні розроблені та затверджені "Правила

приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Нововолинська та смт.

Благодатне на 2019-2023 роки" (далі - Правила). 

Хіміко-бактеріологічна  лабораторія  очисних  споруд  КП  "Нововолинськводоканал"

НМР керується місцевими Правилами та постійно виявляє випадки коли підприємства різних

галузей  промисловості  та  видів  діяльності  скидають  у  міську  каналізацію  заборонені

речовини,  допускають  значні  перевищення  допустимих  концентрацій  забруднюючих

речовин, що можуть призвести до призупинення роботи каналізаційної системи.

На підприємстві планується створення екологічно - енергетичного фонду, джерелами

фінансування якого будуть:

- кошти від оплати за перевищений об'єм скинутих споживачами стічних вод;

- кошти від оплати за об'єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативним

забрудненням;

-  цільові  та  інші  добровільні  внески  підприємств,  установ,  організацій,  спілок  та

громадян.

Кошти Фонду будуть використовуватись на:

-  проведення заходів спрямованих на зниження впливу забруднення навколишнього

природного середовища;

-  здійснення  природоохоронних,  ресурсозберігаючих  заходів  та  раціонального

використання водних ресурсів;

- здійснення заходів у надзвичайних екологічних ситуаціях;

- придбання та оновлення обладнання для каналізаційно-очисних систем;

- придбання та утримання обладнання для контролю якості питної та стічної води;
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-  покращення  умов  праці  працівників  задіяних  в  системі  централізованого

водопостачання та водовідведення які мають шкідливі умови праці.

Згідно "Комплексної  програми  розвитку  житлово-комунального  господарства,

екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської територіальної громади на 2020-

2024  роки", у  2022  році  з  місцевого  бюджету  передбачено  кошти  на  придбання  течо-

трасошукача  SR-24.  Цей   прилад  сприяє  виявленню  прихованих  витоків  в  зовнішніх

трубопроводах мереж водопостачання та теплових мереж.

Витоки води в зовнішніх трубопроводах водопостачання - досить поширене явище. Багато

магістральних і розподільних водопроводів було прокладено відносно давно і мають великий

відсоток зносу. Як правило, аварії водопроводу викликані сильною корозією ділянки труби,

але  можуть  бути  викликані  і  механічним  ушкодженням  трубопроводу  при  проведенні

будівельних робіт або іншими чинниками.

 Окрім фінансових втрат,  не виявлений своєчасно витік води спричиняє необлікованим

втратам води і несе за собою ризик для життя і здоров'я мешканців, оскільки може призвести

до  попадання  в  трубопровід  шкідливих  речовин  і  мікроорганізмів.  При  цьому  також

знижується якість води, внаслідок чого вона перестає відповідати вимогам санітарних правил

і норм.

     Заплановано  монтаж  засобів  обліку  води  з  дистанційною  передачею  даних,  що

дозволить  досягти  істотного  зниження  трудомісткості  та  вартості  збору і  обробки даних,

розв'язання проблем доступу працівників КП "Нововолинськводоканал" НМР на об'єкти з

метою контролю правильності роботи приладів обліку та інше.

6. Дослідження та інновації

      Впровадження Viber-Bot

З метою покращення комунікації  з абонентами КП "Нововолинськводоканал" НМР

було ініційовано, розроблено технічне завдання, та створено "Viber-Вot" підприємства, що в

свою чергу дозволило отримувати актуальну інформацію споживачам послуг про поточний

стан  рахунку,  проведені  нарахування  та  вчасно  передавати  показники  приладів

індивідуального обліку води за допомогою смартфону.

     Особистий кабінет

На  інтернет  ресурсі  підприємства  створено  особистий  кабінет  для  абонентів,  що

користуються  послугами  з  централізованого  водопостачання  та  водовідведення.   В

особистому  кабінеті  для  користувачів  наявна  інформація  про  поточний  стан  рахунку,

проведені  нарахування,  а  також  є  можливість  передати  актуальний  показник  лічильника

холодної води. 

Варто зазначити,  що показники приладів  обліку води, які  передаються абонентами КП

«Нововолинськводоканал»  НМР,  за  допомогою  чат  боту  або  особистого  кабінету

обробляються автоматично, що значно полегшує обробку даних при нарахуванні.

Зроблено  огляд  сучасних  систем  передачі  даних  для  приладів  обліку  води.  Вузли

комерційного  обліку  води,  що  встановлюватиме  КП  «Нововолинськводоканал»  НМР  в

подальшому  планується  обладнати  мікропроцесорними  накладками  для  дистанційного

зчитування  інформації, які  працюють  не   технології  LoraWan,   що  застосовується  в

комплексних  рішеннях  IoT  для  збору  і  обробки  даних.  Завдяки  чому  стане  можливим

створення  на КП «Нововолинськводоканал» НМР автоматизованої інтелектуальної системи

комерційного обліку води .
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