
 

Інформація 

про фінансово-економічну діяльність 

БМКП „Добробут” за  січень- грудень 2018р.  
 

 

Найменування 

 послуги 

Реалізовано послуг,тис.куб.м Реалізовано послуг(з ПДВ),тис.грн 

2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 

Водопостачання 

в т.ч. 

380,4 325,0  4017,0 4591,2 

-населення 338,0 277,1 3519,0 3831,7 

-бюджет.установи  25,6 27,2   294,0   416,8 

- інші споживачі  16,8 20,7   204,0   342,7 

Водовідведення в  

т.ч. 

203,2 180,7  441,6 562,1 

-населення 168,5 141,9 363,5 433,4 

-бюджет.установи   23,5  25,0   52,1   79,7 

-інші споживачі   11,2  13,8   26,0   49,0 

Вивіз р.п.в. 974,5 1142,5   62,3   95,4 

 

 

             Оплата за надані послуги водопостачання-водовідведення ( з ПДВ)за січень-

грудень 2018р. –3021,8 тис.грн, в т.ч.населення безпосередньо    2171,2 тис.грн. 

Відшкодовано пільг і субсидій   – 2008,1  тис.грн.,в т.ч. відшкодовано  заборгованість 

2017р.- 582,1 тис.грн. 

    Середньомісячна  оплата  населення  до вартості  реалізованих послуг становить- 85,0%, 

бюджетних організацій  -100 %, інших споживачів – 90,0% . 

 

          Заборгованість  бюджету  по   призначених пільгах і субсидіях населенню за 

послуги  водопостачання-водовідведення за 2018р.  згідно актів звірки  на 01.01.2019р. 

становить 198,0 тис.грн,( відповідно на 01.01.2018р. – 582,4тис.грн),вт.ч  невідшкодовані  

кошти за надані пільги   в сумі 24,2 тис.грн. (грудень 2018р.),  субсидії  - 173,8 тис.грн (  

грудень 2018р.) 

 

       Заборгованість інших споживачів і бюджетних організацій на 01.01.2019р. – 87,0 тис. 

грн.(на 01.01.2018р.- 46,0 тис.грн.), заборгованість  населення  -445,3 тис.грн  (в т.ч.  

заборгованість за грудень 2018р. – 227,0 тис.грн) 

     

       З березня 2011р. підприємство користується лімітним кредитом в ТФ»Приватбанку», 

 Станом на 01.01.2019р.  заборгованість  з кредитного ліміту – 69,2 тис.грн ,дозволений 

обсяг ліміту – 120,0тис.грн. 

    

        Спожито електроенергії  на суму 2117,5 тис.грн.,840,7 тис.квт/год.(за відповідний 

період 2018р-.900,4 тис.квт год  на суму 1853,1 тис.грн) ,в т.ч. споживання електроенергії  

біоочисних споруд  по вул.Корольова –9,6 тис.квт/год (1,2%) .Заборгованості за 

електроенергію  на 01.01.2019р. немає . 

 

          Чисельність працюючих   на  01.01. 2019р. – 25 чол.,середньоспискова чисельність  

за 2018р.– 25 чол. 

      Нарахована заробітна плата за  12 міс.2018р. – 1988,4 тис.грн. в т. ч. до виплати  1591,9 

тис.грн  . Виплачена заробітна плата  – 1567,3 тис.грн.     



      

За 12-ть місяців 2018р. підприємством виконано наступн і роботи: 

- проведено заміну глибинних насосів на арт свердловині  

вул.Депутатська,вул.Корольова   вартістю 10,4 тис.грн і 20,8 тис.; 

- введено в дію пристрій плавного пускуMCD50380CT5G4X00                                                                                                                                                                                                    

на ЦНС                                              вартістю 114,4 тис.грн; 

- введено в дію насос консольний HLG 150/520 -160 4 вартістю 954,6 

тис.грн(проект  «Технічне переоснащення  ЦНС.м.Бережани» ); 

- реконструкція  водопровідної мережі   вартістю 167,1 тис.грн 

(проект «Технічне переоснащення  ЦНС.м.Бережани) 

 

- проведено заміну подаючої труби водопроводу: 

            д.40 протяжністю  20м вул.Золочівська; 

            д.32 протяжністю  80м вул.Тернопільська-Міцкевича ; 

            д 32 протяжністю 130м вул.Набережна; 

д.32 протяжністю   95м вул.Загороди-Крушельницької ; 

д.32 протяжністю  150м вул.С.Бандери-Б.Хмельницького; 

д.32 протяжністю    20м вул.С.Бандери №17; 

д.32 протяжністю    10м вул.Львівська№3; 

д.32 протяжністю    15м вул.Котляревського,№10е; 

д.25 протяжністю    40м вул.С.Бандери  ; 

д.25 протяжністю    20м вул.Лепких  №11-14 ; 

д.25 протяжністю    20м вул.Тернопільська(лісгосп) ; 

  

-  проведено монтаж каналізаційних труб д.200 протяжністю 33м  по 

вул.Січ.Стрільців №36-38; 

 

   -  проведено   заміну кранів-вентелів на водопровідній мережі   

-  кран д.40  вул.І.Франка(міст) ; 

-  кран д.40  вул. Тернопільська-Міцкевича (2шт); 

-  кран д.40  вул. Рогатинська (маг».Рукавичка»); 

- кран д. 32  вул.Ковшевича; 

- крани д.32,25  вул. Лепких,11; 

- крани д.32,25  вул.С.Бандери( маг.»Квінт») 

- кран д.25  вул.Січ.Стрільців 36; 

- кран.д.25  вул. С.Бандери-Б.Хмельницького; 

- кран д.40  вул.Загороди; 

- кран.д.25  вул.Набережна; 

- кран д.32  вул.Львіська,3; 

- кран д.32  вул.Кобилянської; 

- кран.д.50  вул.С.Бандери-Кульчицької; 

- кран.д.32  вул. С.Бандери 17. 

    

        проведено  монтаж-заміну колодязів,люків: 

- вул. Січ.Стрільців 36-38  – каналізація; 



- вул. Вірменська,Тернопільська –каналізація; 

- вул.С.Бандери,17-  водопостачання.; 

- вул.Лепких ,40     – водопостачання; 

-     вул.Лепких 11,14  – водопостачання; 

-     вул.І.Франка (міст) – водопостачання; 

- вул.Львівська ,3   - водопостачання. 

 

 

- ліквідовано 109 проривів на водо мережі  вартістю 28,0 тис.грн  

-  

  За  2018р. підприємством отримано і використано фінансування з міського бюджету                

1719,0      тис.грн.в т.ч. за напрямками призначення: 

 

1. КФК- 116013 «забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарстао»,загальний фонд -       203,1 тис.грн,з них: 

 

         1.1     за гідрогеологічний висновок   об’єктів водокористування           - 5,1 тис.грн; 

         1.2     погодження проекту сан зони водозабору Береж.родовища         -  1,3  тис.грн                                            

         1.3     експертне обстеження сил.трансорматора                                       - 7,1 тис.грн; 

         1.4     експертиза док-ї викон.робіт підвищеної небезпеки                    -  23,7 тис.грн   

         1.5     відшкодування   витрат за активну електроенергію                     - 80,0 тис.грн;                                                

         1.6     придбання  бензопили Firesta                                                          -   2,1 тис.грн.; 

         1.7     придбання відб.молотка «Дніпро-М»                                             -   3,9 тис.грн 

         1.8     придбання запобіжників МЗUQ2 /630À/690V aR(6шт)                -  12,3 тис.грн; 

         1.9   придбання оливи трансформаторної Т-1500                                    -   9,2 тис.грн;       

         1.10  придбання  моніторів  TFT 21.5   (2 шт)                                          -   5,4 тис.грн.; 

         1.11 поточний ремонт двигуна ГАЗ -53                                                   -  13,1 тис.грн;        

         1.12  ремонт  водо насосного  обладнання  (ЕЦВ)                                 -  16,7 тис.грн; 

         1.13  монтажні роботи (автокран)  насосн.обладнання на артсвердл-х -  5,5 тис.грн ; 

         1.14  монтаж пристрою плавного пуску на ЦНС                                       -17,7 тис.грн                                            

  

 

 

     2.   КФК- 116013 «забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного  

господарства»,спеціальний фонд     -37,5 тис.грн, з них : 

 

2.1  придбання  насосн.обладн.ЕЦВ(2шт)                                            -   37,5 тис.грн; 

 

 

2 КФК – 117310 «будівництво об'єктів житлово-комунального господарства», 

спеціальний фонд - 1430,8 тс.грн,з них : 

 

 3.1    проектно-кошторисні роботи проекту «Технічне переоснащення  центральної 

насосної станції ,м.Бережани»                                                                -      43,8 тис.грн; 

3.2    експертиза проекту «технічне переоснащення  центральної насосної 

станції,м.Бережани»                                                                                 -        3,8 тис.грн.; 

3.3    виконані роботи зг актів «Тенічне переоснащення центральної насосної 

станції,м.Бережани»                                                                                 -   1346,0 тис.грн; 

3.4   технагляд виконаних робіт об’єкту «технічне переоснащення центральної водо 

насосної станції,м.Бережани»                                                                 -       21,0 тис.грн; 



3.5   коригування кошторисів»Реконструкція водопроводу до РЧВ» -        6,2 тис.грн.; 

3.6   експертиза проекту «Реконструкція водопроводу до РЧВ»        -       10,0 тис.грн. 

 

 

 4.   КФК – 118110 « заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків          

       стихійного лиха»  - 47,6 тис.грн.,з них : 

 

       4.1  -  заміна перетворювача частоти VLT MscroFC-51P22                 -     47,6 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            В.о.  директора  БМКП»Добробут»                                         Р.П.Урда 


