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Звіт 

про господарську діяльність 

Комунального підприємства 
Київської обласної ради 

"Бровариводоканал" за 2008 рік. 

Комунальне підприємство КИївської обласної ради 
"Вровариводоканал" є суб' єктом підприємницької діяльності, 
засноване на спільній власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Київської області, безпосередньо 
підпорядковується Київській обласній раді і входить до сфери 
управління .. 

Основним видом діяльності підприємства є надання 
'=поживачам послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення, згідно укладених договорів та встановлених 

лімітів. 

Водопостачання м.Бровари здійснюється з поверхневого 
водозабору - р . Десни. Вода надходить до міста із руслового 

водозабору, розташованого на відстані 18км від міста. 
Водозабірні споруди збудовані ще в 1979 році. Проектна 
ПОТУЖНість насосної станції першого підйому 100тис.мЗ на 
добу. Комплекс водоочисних споруд, потужністю 51тис.мЗ на 
ДОбу, знаходиться в місті Бровари. 

Загальна протяжність водопровідних мереж складає 
162,2км, в тому числі за матеріалами труб: чавун 72,З, сталь 
21,1%, пластмас З,8%, азбестоцемент 2,8%. Діаметри 
'РУбопров оді в від 100мм до 900мм. Подача води питної 
f~Поживачам забезпечується цілодобово. Якісні показники води, 
,~ka подаєть ся у мережу, відповідає вимогам Державного 
с!андарту 2874-82 "Вода питьевая" . 

Очищення каналізаційних стоків здійснюється на очисних 
'СПо • РУдах, потужністю ЗОтис.мЗ на добу, дан1. споруди 
3liаходяться за містом. Технологія очищення відбувається 
ПОВНістю біологічним методом. 

Пере качка стоків здійснюєТЬСЯ 19 каналізаційними 
Насос ' ' , ними станціями які розташован1. по М1.сту в Р1.зних 
Р~онаХ.Загальна пр~тяжність каналізаційних мереж 142,9км, 
Ц1.ёЬ4етри напірних колекторів - від 100мм до 800~. 

МатеРіал труб мережі каналізації (% В1.Д загальної 
ЦОВ-. ' б ~НИ) сталь 5% чавун 5З%, зал1.ЗО етон 8%, 
аЗ6ес ' 8% ТОцемент - 7%, кераміка - 19%, пластмаса - . 

8 
ОСКОвними споживачами послуг є населення, яке складає 

, в' " 7 l.д загальної кількості абонент1.В водоканалу, 1. складає 
~ 419 Осіб. Інші споживачі (бюджетні установи, П1.дприємства 
а ОРl'аКізації) _ 74 З абонента. 
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виробнича програма 

10казниками : 
за 2008 рік виконана з такими 

li 
І r-

Показник План, тис.м3 Факт, тис.м3 
r-подача води 6933,0 
- Реалізація 5823,7 

води 

пропущено та 4716,9 
очищено . 
CTOK~B 

Отримано доходів

Фінансові витрати -
Збиток підприємства -

7005,3 
5883,8 

5028,2 

19129,7 тис.грн. 
22007,6 тис.грн. 

2877,9 тис.грн. 

% 
101,5 
101,5 

106,6 

Збитковість підприємства виникла в зв ' язку з 
розбалансованістю статтей доходів і витрат. 

Діючий тариф на водопостачання та водовідведення, який 
б~ введений з 1 квітня 2008 року, забезпечує відшкодування 
фактичних витратна 9 О % . 

Водопостачання - 2,23грн. з ПДВ за 1м3; 
Водовідведення - 2,17 грн. з ПДВ за 1м3. 

Починаючи з ІІ-го півріччя 2008 року відбулося суттєве 
Збільшення затрат по всіх статтях витрат в зв' язку з ростом 
цін на матеріальні ресурси, енергоносі! та інше . . 

8.! Дин . цін по основним статтям витрат, без ПДВ ~ aM~Ka росту 

СltJIадові статей Ціна в Ціна на Відсоток 

ВИтрат діючому кінець 2008 росту 

r-- тарифі року 

X.nор 2193,08грн за 3981, 74грн за 82% 

~ lтону lтону 

lРчанокислий 756,77грн за 1368, 45грн за 81% 
~JIJoміній lтону lтону 

РіДkе СКЛо 1960грн за 4600грн за 234,6% 

єjj-- lтону lтону 

ek'PPOeHepI' ія О, 312548грн 0,53грн за 1 70% 

~ за lкВт/год кВт/год 

Ц8ИЩувальні 818,6тис.грн 1324тис.грн 62% 
~ОСИ 
~еРІ'ія 269,5тис.грн 570,7тис.грн 112% 
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!, ДЛ8 вирз.шення питання Збитковост; , n ' 
n • ~ДПриємство змушене 

IБУJ10 взяти кредит, який на даний час не погашено і борг 
IСfаиовить 200тис.грн, внаслідок чого уже нараховується пеня. 

За~альна ситуація по боржникам: 
Бюджет -
Населення -
Пільги, субсидії -

51,5тис.грн. 
З679,4тис.грн 
20З,6тис.грн. 

Збір коштів за 2008 рік становить по підприємству 97%. 
На протязі 2 О О 8 року підприємство постійно проводили роботу 
по стя~ненню заборгованості із населення. 

Так, протягом 2008 року до суду було надано 412 позивних 
заяви на суму 485, 9 тис. грн. Задоволено 2 О 6 позитивних заяв 
на суму 261,7 тис.грн. Сплачено в добровільному порядку 

06,6 тис.грн. Знаходяться в процесі розгляду 94 позитивних 

заяв на суму 98, 6 тис. грн. Виписано виконавчих листів 475 на 
суму 521, О тис. грн. 298 виконавчих листів знаходяться у 

виконавчій службі на суму 3 6З, 6 тис. грн. і погашені на суму 

151 тис. грн. 
За минулі роки - з 200 виконавчих листів стягнено коштів 

на суму 279,2 тис. грн. 
Також проводилась робота по відключенню квартир 

БОРжників за послуги по водопостачання та водовідведенню по 
Полтавському методу. 

На сьогоднішній день борг юридичних осіб згідно з 
наказом Господарського суду про стягнення заборгованості 
с'!аиовить: 

~ дп "Житло" орендного підприємства БроваРИПРОМЖИТЛОбуд -
: 426,965 тис. грн. 
• ~зенний завод порошкової металургії - 153,456 тис. грн. 
• дп "Меблевик" - 19,2 тис. грн. 

3РОС) ПРІІІ нестабільному фінансовому становищі, підприємство 
ао lIIJIo все можливе, щоб місто не відчувала перебоїв у 

AOnOC"'a' " я що врахувати що 06~ "'ОВ""'Х· чанн]., та водов].дведенн]. ., к , 
~~ ~ на саме необхідне Ре кошт~в не вистачало нав].ть 

с~l'ен~и, паливно-мастильні матеріали, електроенергію, 
ni ату Податків заробітну плату забезпечити роботу 

JUIp""" '1' ';з 3БО ПРа' "ЄМСТва протягом року і зберегти колек ив ... 
цз.ВИІІІItів ( ,.. чисельності 440 працівників) 6!fJIo при норма тивн].и 
непросто. 

"вро::в.цЯІ<И реалізації "Програми по 
0.1Ut~ РИво.цоканал" зменшила витрати 

~Єa1 ' , 
~З С1(Ладових собівартост]. 

енергозбереженню" кп кор 
на електроенергію, яка є 
тарифів на послуги по 
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/рдопостачанНJD та водовідведенню і загалом фінансового 
аиовища підприємства. 
виконання заходів по енергозбереженню дало змогу 

еИШИТИ П~ТОМі норми витрат електроенергіУ, заощадження 
Ш!rів за p~K становить 435 тисяч гривень. 
ЗавдяКИ впровадженню енергозберігаючих проектів кп кор 

ровариводоканал" потрапив до іНформаційного вісника 
раlНИ. 

Розроблені проекти по впровадженню енергозберігаючих 
хнологій на базі теплових помп для опалення каналізаційних 
сних споруд та каналізаційних насосних станцій, 
користовуючи тепловіддачу стічних вод. Але на жаль, в 2008 
оці до фінансування за рахунок субвенцій із державного та 
. сцевоІ'О бюджету дані проекти не включені, хоча 

еодноразово кп кор "БроваривоДоканал" надавало сво! 
ропозиціl, щодо реалізації даних проектів. 

За звітний період власними силами виконані такі основні 
емонтні роботи: 

tРемнот хлораторної водоочисних споруд по вул.Металургів 
ВІ52; 

.:. Ремонт рулонно! покрівлі 350м2 на термічній споруді по 
вул.Кірова на території ДИтячо! лікарні; 

.) Відремонтовано 600м2 шиферного даху на АВК 
каналізаційних очисних споруд в с.Дімітрово; 

.) Виконані роботи по очистці приймальних камер на 
ВОдозаборі в с.Пухівка; 

<- Замінено 540м.п. філь тросних (технологічних) труб на 
аеРотенку каналізаційних очисних споруд, що покращило 

якість очистки стоків; 
<- ВИКонана очистка трьох відстійників на водоочисних 
СПОрудах· 

<- ' <- Пере1(JIадено мереж водопроводУ 407м.п; 
<- Пере1(JIадено мереж каналізаці! 67м. п. ; 
ПРОМИТ0 41км водопровідних та 4,6км каналізаційних 
мереж. 

8 В зв" язку з введенням в дію частотного регулятора тиску 
~ереЖі, кількість аварій зменшилась на 50%, що заощадило 

tо~~и . 
ІІа \, не тільки на сплату за елек:роенерг~~,t,. а ~акож витрати 

"СУнення аварій та благоустріи територ~.L п~сля усунення 
а8аРіЙ. 

~ За рахунок дольових коштів на розвиток мереж водопроводу 
а ttанаJIізаці'" П ... о-діючий будівельний по:':ЗД NI2 виконав 
аnі .L, ост~ин . 
оа ~аJIЬний ремонт із заміною морально-застар~лого насосного 
~адНання на енергозберігаюче з встановленням сучасно:': 
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каналізаційній насосній станціУ по aB'tOwa ТИКИ на 
вул.шевченка • 

ТаКОЖ, за paXYH~~ дольових коштів, Броварський завод 
ЬудівеnьНИХ КОНСТРУКЦ~И виконав рОботи по про кладці водогону 
'діаметром 600мм довжиною 200м.п. в районі Промвузла на 
заl'альНУ суму 32 О, 5тис . грн. 

Уже декілька років кп кор "Бровариводоканал" на всіх 
ріВНЯХ звертається з проханням допомогти профінансувати 

роботи по реконструкціУ Деснянського водозабору, який 
знахоДИВСЯ в аварійному стані. Так, в 2007 році із 
Державного бюджету було виділено 426,28тис.грн. та 
40, Отис. грн. співфінансування із місцевого бюджету. Ці кошти 
були освоєні, але їх не вистачило кошторисна вартість 
робіт 1, 7тис. грн. Тому, у вересні жовтні 2008 року 

виконані роботи по ремонту оголовків Деснянського водозабору 

а C~ 1,2млн.грн. за рахунок дольових коштів. 

Всі об"єкти підприємства, відповідно до розроблених 

заходів, були підготовлені до роботи в осінньо-зимовий 

період 2008-2009рр. 

2009 рік кп кор "Бровариводоканал" розпочало в дуже 

C~YTHOМY фінансовому становищі. 
Станом на 01.02.2009 року кредиторська заборгованість 

CКJIaдaє 17 В 9, 9тис • грн. : 

кп "Вроваритеплоенергомережа" 
За підвищувальні насоси 
За опалення 

АТ "УкріНбанк" (кредит) 
. ~ Податки (ПДВ, земля, ПДФО) 
. Соціальні внески до фондів по з/п 

594, 965тис.грн. 
215,4тис.грн. 

200,Отис.грн . 
525,5тис.грн • 
251,Отис.грн. 

153 За січень місяць 2009 року вже не сплачено ПДВ на суму 
З4б,301тис.грн., очі куємий борг на 01.03.2009 року 

тис·l'РН. 
Є СУТтєва проблема по сплаті боргу за підвищувальні 

Касоси кп "Броваритеплоенергомережа" . Матеріали знаходяться 
: Р~~l'JIЯДі у суді, і якщо буде прийняте рішення на користь 
р ВроваритеплоенергомереЖі" буде накладено арешт на 
ОЗРахунковий кп кор "Бровариводоканал" -

Qі-цn рахунок 

РИЄмство просто зупиниться. 

ЦО)(О НОРмативні запаси реагентіВ 
дять . с 

для знезараження води 

немає коштів, попереду 
8Сli К~1іЦя, поповнити запа 
Ста6~НИА паводок. Ситуація, що склалася 

ЗІЬНе забезпечення міста водою. 

теж може вплинути на 
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За підрахунками, щоб розрахуватися з основними 
mA'tорами кп кор "Бровариводоканал" необхідно З 

кре",,· о млн. грн. , 
аочікуємі надходження В1Д наданих послуг 1,8млн.грн. 

~, 
починаючи з січня місяця 2009 року керівництво 

підприємства вимушене прийняти рішення про скорочення 
працівників, відправки працівників у відпустки без 
збереження заробітно]: плати. А це тягне за собою несвоєчасне 
усунення аварійних ситуацій, невиконання планово
попереджУвальних робіт на мережах та спорудах, які і так 
зношені на 5 О % • 

кп кор "БроваривоДоканал" надало на розгляд комісії 
Броварського міськвиконкому матеріали по розрахунках 
манових тарифів на послуги з водопостачання та 
одовідведення і просить терміново їх розглянути та 
погодити. 

Враховуючи все вищевикладене, колектив кп кор 

"Бровариводоканал" сподівається на порозуміння з боку 
місцевої влади та депутатського корпусу щодо критичної 
ситуації, що склалася на підприємстві і просить Вашої 

допомоги у вирішенні проблемних питань нашого підприємства. 

'о 

в.а.Директора кп кор 
"В . ровариводоканал" 
~оnовний інженер П.П.Дрожаєв 
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