Звіт про проведену роботу МКП «Винниківське» у 2017 році.
Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність МКП «Винниківське»
2017 рік збитки становлять 336,1 тис.грн.

за

Доходи в свою чергу становлять 5 954,4 тис. грн., витрати 6 290,5 тис. грн..
Дебіторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2018року становила 570.8
тис.грн, станом на 01.01.2018р. дебіторська заборгованість становить 745.9тис.грн., в
тому числі заборгованість: мешканців 452,8 тис.грн.; відшкодування пільг та субсидій
141.7 тис.грн ; заборгованість юридичних осіб 151.4тис.грн.
Провівши детальний аналіз кредиторської заборгованості видно, що станом на
01.01.2017р вона становила 2 699 тис.грн, а станом на 01.01.2018р становить 2091.9
тис.грн., ( + 1 304,6 тис.грн за перекачування стоків ).
Заборгованість підприємства перед ЛМКП Львівводоканал станом на 01.01.2017
становила 1 844 тис. грн. про те станом на 01.01.2018р таку заборгованість
зменшено на 429тис. грн і вона становить 1 415 тис грн.
Заборгованість по обов’язкових платежах до бюджету та заробітній платі відсутня.
Технічним відділом підприємства видано 71 технічні умови, а саме для населення
69, для юридичних осіб — 2 на суму 53 469грн .
Станом на 01.01.2017 року було 4047 абонентів станом на 01.01.2018 р. - 4736
(населення). Також заключено 16 нових угод юридичними особами. Протягом року
введено в експлуатацію ( прийнято на обслуговування ) 23 багатоквартирні житлові
будинки. Відповідно проведено пломбування водомірів на суму 49 346 грн.
Крім зазначеного протягом 2017 року за кошти підприємства було закуплено
матеріалів на суму 604 тис.грн. для проведення поточного ремонту мереж, заміни
аварійних ділянок водогонів, ремонт та заміна засувок, ремонт пожежних гідрантів,
встановлення люків та інше.
Замінено та встановлено 45 каналізаційних пластикових люків.
Протягом 2017 року підприємство ліквідувало 289 аварій, з яких 203 це ліквідація
витоків водопостачання та 86 прочистка каналізаційних мереж.
Замінено понад 1500 м.п. аварійного водогону на пластикові труби різного діаметру;
Станом на 01.01.2017 року у м.Винники було зареєстровано 9 пожежних гідрантітв
з них було 7 діючих пожежних гідрантів та 2 пошкоджених. На даний час у місті 29
діючих пожежних гідранти, до кінця року планується встановити та ввести в
експлуатацію ще 9 пожежних гідрантів в різних районах міста.
В 2017 році з бюджету міста виділено коштів на суму 1 016 135.20 грн в рахунок
поповнення статутного фонду МКП Винниківське. Виділені кошти були
використані на:
- Влаштування водовідвідної канави по вул.Франка, 129 — 173 000.00грн
- Влаштування водовідвідної канави по вул.Кривій - 32 000 грн

- каналізування вул. Сагайдачного — 616 135.20 грн
- прочистка каналізаційної мережі по вул. Франка — 123 714.58грн
- закуплено Лічильники на суму — 35 205.00 грн
- проведено капітальний ремонт ГАЗ-3307 (асенізаційна) — 47 116.63 грн
- закуплено комплект компютерів - 48 533.03 грн
- програма АВК-5 - 7 200 грн
-заміна аварійної ділянки водопроводу в районі Співочого поля — 59450.78грн.
- заміна водопроводу Сухомлинського — 21450.83грн
- заміна водопроводу Сахаров14б — 49010.60грн

13.62%
вода 165 117.21 грн - 13,62%

4.60%

каналізація 739 849.78 грн - 61,03%

3.89%

16.87%

ливнева 204 500.00гр - 16,87%н
ремонт техніки 47 116.63 грн - 3,89%
компютери+програма 55 733.03 грн - 4,60%

61.03%

Протягом 2017 року з бюджету міста було закуплено та передано в рахунок
поповнення статутного фонду МКП “Винниківське” наступні матеріали та
матеріальні цінності:
- спецодяг на суму 38 567 грн
- труби, засувки та інші матеріали для проведення ремонту аварійних ділянок
водопроводу та каналізації на суму 462.6тис.грн.
Загальна вартість 501.2 тис.грн
Також протягом 2017 року нашим підприємством виконано наступні роботи
ВОДОПОСТАЧАННЯ
1. Нова розв'язка по вул. Сахарова ( Співоче поле) 334 м.п. Ø 110 +2ПГ
2. вул. Галицька — 108 м.п. Ø 110 +ПГ
3. Замінено ввід по вул. Паркова.19 - 54м.п. Ø 63
4. Переобладнано ввід ( капітальний ремонт) по вул. Липи ( заміна засувок,
лічильника) + 202 м.п. Ø 63

5. Проведено ремонт вводу по вул. Берегова ( заміна засувок, понижувачів, лічильник
, заміна металу на пластик)
6. Заміна водопроводу в районі РЕМ - 56м.п. Ø 50 + водяний ввід.
7. вул. Проектована - 242м.п. Ø 63 — нова мережа
8. вул.Огієнка - 232м.п. Ø 75 + ПГ — нова мережа
9. вул. Любич-Парахоняк - 348м.п. Ø 110 + 2ПГ
10. вул. Галицька (район Цегельного заводу) 368м.п. Ø 110 + 2ПГ та 98м.п. Ø 90 —
нова мережа.
11. СШ №47 — заміна ділянки 84м.п. Ø 75 .
12. вул. Галицька.111 (ЛУМС) - 138м.п. Ø 110 та 112м.п. Ø 63 + ПГ переобладнання
вводу встановлено нові засувки , лічильник.
13. Заміна мережі по вул. Кармелюка з перевключенням мешканців - 216м.п. Ø 63
14. Введено в експлуатацію новий ввід по вул. Забава з прокладанням мереж Ø 110 42м.п.; Ø 75 - 96м.п.; Ø 50 - 42м.п.;
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
1. Прочистка та поглиблення водовідвідних ровів по вул. Ю.Липи — 26 757.60грн.
2. Прочистка та поглиблення водовідвідних ровів по вул. Загороддя — 10699.20
3. Влаштування ливневої каналізації по вул. Калнишевського — 43245.60
4. Прочистка та поглиблення водовідвідних ровів р. Марунька- 91737.60
5. Влаштування водовідвідної каналізації по вул. Шевченка-Ринок - 15344.40
6. Прочистка та поглиблення водовідвідних ровів по вул.Берегова — 86672.39
7. Влаштування водовідвідної каналізації по вул Івасюка — 58263.37
Всього за кошти міської ради проведено робіт по водовідведенню на суму 332
720.16 грн
8. Проведення робіт щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану річки Марунька за кошти екології на суму - 290 921.48
грн.
9. Заміна ділянки каналізаційного трубопроводу між будинками по вул. Кільцева.9 - Ø
200 - 46м.п.; вул. Кільцева,7,8 - Ø 200 - 42м.п.;
10. Каналізування вул. Липи - Ø 200 - 198м.п.;
Крім зазначеного наше підприємство і в подальшому готове виконувати різні види
робіт ( прокладання каналізаційних та водопровідних мереж, влаштування ливневої
каналізації вивозу рідких нечистот та надання інших послуг для населення) що могло
б принести додаткові прибутки, але на даний час це унеможливлює моральнозастарілий автопарк підприємства, а якщо точніше його відсутність. Адже відомо, що
для надання якісних послуг потребує відповідної техніки.
На даний час на балансі підприємства знаходиться 3 одиниці техніки:
ГАЗ-53 асенізаційна машина — на даний час проводиться капітальний ремонт ,
вартість 50 тис.грн
ЗІЛ-130 автомобіль для прочистки каналізаційних мереж — на кап.ремонті з
01.02.2018

ЮМЗ -екскаватор в напівробочому стані для ремонту необхідно кошти в сумі — 35
тис.грн
ЮМЗ переданий від ДП “Добробут” потребує ремонту, необхідно кошти в сумі 7080тис.грн.
Для проведення аварійних робіт в подальшому необхідно провести капітальний
ремонт існуючої техніки або провести його повну заміну.
Оновлення власного автопарку зменшить фінансову напругу на підприємство так як
роботи проводяться здебільшого найманою технікою що призводить до додаткових
витрат підприємства.
В планах підприємства на 2018 рік наступні роботи:
ВОДОПОСТАЧАННЯ
1. Заміна водопровідної труби по вул. Івасюка ( від котельні до перехрестя з вул.
Л.Парахоняк) Ø 110мм ≈ 470-490 м.п. вартість 180-200 тис.грн
2. Заміна трубопроводу по вул. Горького- вул. Івасюка (бічна) до вул. Галицька -Ø 110мм ≈
480 м.п. вартість 170-180 тис.грн.
3. З'єднання водопроводу від ЖБК Рубікон Груп до Співочого поля по вул. Сахарова Ø 110мм
вартість 90-110 тис.грн.
4. Прокладання допоміжної гілки трубопроводу від стадіону СШ № 29 до буд.№8 по вул.
Сухомлинського Ø 90мм вартість 35-42 тис.грн..
5. Прокладання нової мережі по вул. Ст.Бандери Ø 110мм вартість 215-250 тис.грн.
6. З'єднання трубопроводу по вул. Ціолковського - Ø 63мм х 120м.п. вартість 40-42 тис.грн.
7. Заміна трубопроводу по вул. Винниченка від буд. №7 до АЗС “ОККО” Ø 110мм х 280м.п.
вартість 130-150 тис.грн.
8. заміна трубопроводу по вул. Левицього від вул. Винниченка до вул. Галицької з
перевключенням Ø 110мм х 142м.п. вартість 56-72 тис.грн.
9. прокладання мережі по вул. Забава ( монтування водомірного вузла по вул. Долинна.)
КАНАЛІЗАЦІЯ
1. каналізаційна мережа між будинками №1 та 3 по вул. Кільцева 200-230 тис.грн.
2. каналізаційна мережа біля будинку №9 по вул. Кільцева 77-80 тис.грн.
3. каналізаційна мережа між будинками № 6, 7, 8 по вул. Кільцева
4. прокладання мережі ввід вул. Горького до вул. Івасюка — 120 м.п. - 60-80 тис.грн
5. Часткове перекладання (заміна) каналізаційної мережі по вул. Винниченка( від вул.
Івасюка до АЗС “ОККО”) - 200м.п. 320-350тис.грн
ВОДОВІДВЕДЕННЯ (ливнева каналізація )
1. влаштування ливневої каналізації район вул. Дмитерка-Ю.Липи.
2. влаштування ливневої каналізації вул. Івасюка.4 до вул.Горького.
3. влаштування ливневої каналізації по вул. Левицього.
4.влаштування ливневої каналізації від “Очної лікарні” до вул. Винниченка ( вздовж АЗС
“ОККО”.
5. прочистка та відновлення водовідвідних ровів вул. Коротка, вул. Спортова та інші при
потребі.
Директор МКП “Винниківьке”

Горінь О.М.

