
 

 
 

                            
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект  
Ґудзик Ю.А. 

 РІШЕННЯ 
 

 ________сесії міської ради _____ скликання 
  

                                                                                                          
від _____________2021 року №  

                                                                           
м. Шепетівка 

 
Про звіт директора щодо роботи  

Шепетівського комунального підприємства 

водопровідно каналізаційного господарства 

за 2020 рік 

 

 

 Відповідно до плану роботи Шепетівської міської ради на І півріччя 2021 року, 

затвердженого рішенням ІV сесії міської ради VІІІ скликання 24.12.2020 року №2, керуючись 

ст.25, п.11 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт директора щодо роботи Шепетівського комунального  підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства за 2020 взяти до відома (додається). 

2. Зобов’язати директора Шепетівського комунального  підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства інформувати населення міста про роботу підприємства не рідше 

ніж один раз на півріччя. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  з питань 

виконавчих органів ради Ялоху І.С. та постійну комісію з питань розвитку промисловості, 

житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та 

зв’язку  (голова комісії Бондарєв М.В.) 

 

 

Міський голова                                                                                                         Віталій БУЗИЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до  

рішення  ________сесії міської ради _____ скликання 

від _______________2021 року 

 
Звіт  

про діяльність   Шепетівського комунального підприємства  
водопровідно - каналізаційного господарства за 2020рік. 

 
1.  Інформація про фінансово - господарську діяльність : 

 
1.1.  Кредиторська заборгованість : 

Тис.грн. 

№ 
п/п 

Показник Станом на 
01.01.2020 

Станом на 
01.01.2021 

2. Електроенергія  - - 

3. Оплата праці  - - 

4. Податки та збори в т.ч.: 1862,7 2258,3 

4.1 - земельний податок (борг з 2012р.) 226,6 239,2 

4.2 - частина чистого прибутку (борг з 2012р.) 85,1 87,7 

4.3 - податок на прибуток (борг з 2012р.) 293,6 296,7 

4.4 - ПДВ  1152,4 1703,4 

4.5 - податок на нерухоме майно 105,0 - 

4.6 - збір за спецводокористування  - - 

4.7 - податок за користування надрами - - 

4.8 - викиди забруднювальних речовин  - - 

4.9 - екологічний податок - - 

 Разом: 1862,7 2327,0 

                                          

1.2.  Дебіторська заборгованість  :                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                              Тис.грн. 

№ 
п/п 

Показник Станом на 
01.01.2020 

Станом на 
01.01.2021 

1.  Населення ( з пдв) 3468,8 3746,7 

2.  Бюджет -/- 4,2 25,1 

3.  Інші -/- 750,1 

108,6 

 

4.  Різниця в тарифах (водопостачання та водовідведення) 8024,2 9856,3 

  Різниця в тарифах (лазня) 1593,3 1784,4 

5. Всього:                                         13840,6 15536,0 

6.  Рівень оплати -% 99,3 99,9 

 
1.3.  Економічні показники діяльності підприємства : 



 

 

№ 
п/п 

Показник Одн. 
вим. 

Вид послуги Разом 

Водо-
постачаня 

Водовід-
ведення 

Лазня 

1. Дохід Тис.грн. 11330,6 11718,6 127,6 23176,8 

2. Витрати Тис.грн. 13854,8 12975,1 615,2 27445,1 

3 Відшкодована різниця в 

тарифах, пільги . 

Тис.грн. - - 54,9 54,9 

4 Фінансовий результат (збитки) Тис.грн. -2524,2 -1256,5 -432,7 -4213,4 

5 Реалізовано послуг Тис.м
3
/ч 794,2 810,9 3345 х 

6 Собівартість одиниці послуги Грн. 17,44 16,00 183,91 х 

7 Рентабельність послуг %  - 18,22 %  - 9,68 %  - 79,26 % х 

8 Інші доходи Тис.грн. х х х 3244,4 

9 Загальний фінансовий результат  

( збиток) 

Тис.грн. х х Х - 969,0 

 
2. Виконання основних робіт структурними підрозділами підприємства : 

 
           Дільниця водопостачання : 

 проведено поточний ремонт та ряд профілактичних заходів на 6-ти свердловинах 

водозабору «Лісова галявина»; 

 побудовано новий водопровід з ПЕ труб Ду=90мм загальною довжиною 400 м.п. від 

вул.Довженка до вул.Яворського на мікрорайоні «Сонячний»; 

 замінено 12 засувок різних діаметрів на мережах міста ( Ду=50 - 300мм ); 

 проведено весняне та осіннє хлорування мереж міста ; 

 замінено на новий, ПЕ водопровід Ду=50мм L=30 м.п. по вул. Українська,65; 

 замінено на новий, ПЕ водопровід Ду=50мм L=25 м.п. по пр.Миру,32; 

 замінено на новий, ПЕ водопровід Ду=50мм L=25 м.п. вул.Героїв Небесної Сотні, 90; 

 замінено на новий, ПЕ водопровід Ду=50мм L=15 м.п. вул.Героїв Небесної Сотні, 88; 

 замінено на новий, ПЕ водопровід Ду=50мм L=23 м.п. вул.Героїв Небесної Сотні, 53; 

 замінено на новий, ПЕ водопровід Ду=50мм L=20 м.п. вул.Героїв Небесної Сотні, 30; 

 замінено на новий, ПЕ водопровід Ду=50мм L=130 м.п. вул.Економічна; 

 замінено на новий, ПЕ водопровід Ду=32мм L=30 м.п. вул.Судилківська, 28; 

 проведено чистку 2-х РЧВ загальним об’ємом 6400 м3; 

 встановлено новий насосний агрегат PENTAX 4ST400/15(Італія) на свердловину № 10; 

 проведено ремонт та промивку водопровідних мереж по вулицях Заводська, Тельмана та 

Старокостянтинівське шосе; 

 проведено поточний ремонт станцій знезалізнення води з досипкою фільтруючого 

матеріалу – цеоліт в кількості 10т на ВНС - 2; 

 встановлено 4 нових та відремонтовано 12 пожежних гідрантів по місту; 

 ліквідовано 388 аварійних ситуацій на водопровідних мережах. 

 

Дільниця водовідведення :  
 замінено насосний агрегат на новий Pentax WQ 65-15-5.5 на КНС №6 по  вул. Фрунзе, 2; 

 замінено на новий ПЕ напірний каналізаційний колектор Ду=100мм L=200 м.п. по вул. 



 

Шешукова; 

 проведено чистку приймальних відділень 4-х КНС; 

 гідродинамічною каналопрочистною машиною планово прочищено 5,8 км каналізаційних 

мереж міста; 

 ліквідовано 970 аварійних ситуацій на каналізаційних мережах. 
 
Лазня 

 ремонт котельні із заміною парового котла . 
 
Служба централізованих ремонтів : 

 проведено заходи з енергозбереження в приміщенні лабораторії ВНС із заміною вікон на 

енергозберігаючі; 

 проведено ремонтні роботи 280 колодязів на водопровідних та каналізаційних мережах 

міста з заміною люків; 

 підключено 72 нових абонентів до мереж централізованого водопостачання та 

водовідведення; 

 проведено постійне, протягом року, утримання  частини вулиць Островського та 

Некрасова (обкошування, обрізка дерев, прибирання, тощо). 

 

Автослужба : 

 проведено ремонт наявної автомобільної техніки;  

 проведено техогляд; 

 проведено капітальний ремонт і опосвідчення крана КРАЗ 250 КС 3575А. 

 

Відділ збуту :  

 оновлено оргтехніку відділу; 

 проведено капремонт та переоснащення  приміщення відділу збуту по роботі з населенням 

з урахуванням роботи в умовах карантину. 
 

Енергетична служба :  

 встановлено систему плавного пуску двигунів Danfoss 55кВт на ГКНС;  

 проведено заміну грозорозрядників на ПЛ 54 10кВ; 

 проведено чистку резервної ЛЕП Цвітоха – КОС; 

 проведено капітальний ремонт системи релейного захисту ТП 35/10 «Водоканал»; 

 проведено поточний ремонт ТП-436 із заміною силового кабелю L=120м.п.; 

 замінено на новий частотний перетворювач Danfoss 4кВт на ПВНС «пр.Миру,16». 
 

Каналізаційні очисні споруди :  

 проведено чистку двох мулових майданчиків; 

 проведено чистку двох пісколовок; 

 проведено чистку біоставків за допомогою мініземснаряду. 

 

Лабораторія : 

 отримано атестати про технічну компетентність лабораторії питної води та лабораторії 

КОС. 
 
Директор ШКПВКГ                                                                                   Віталій БИКОВ 
Секретар міської ради                                                                                         Роман ВОЗНЮК 


