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Звіт про роботу КП «Баранівка міськводоканал» 
за 9 місяців 2021року.

КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, реалізацію піску та ін..

Станом на 01.10.2021р. валовий дохід по підприємству становить 5412457 грн. (з ПДВ), 
що на 28% більше ніж 9 місяців 2020року (4224679 грн.).

Витрати за 9 місяців 2021 року -  4708,6 тис. грн., що в порвняні з 9 місяців 2020 року.-
3996.0 тис. грн.збільшились на 18%.

Дохід за 9 місяців 2021 року в порівнянні з 9 місяців 2020 року, виріс за рахунок:
- збільшення об’ємів стоків - на 341,6 тис.грн.(9 місяців 2021 р -  85,6 тис.м.куб. -  2394,6 

тис.грн., 9 місяців 2020р -  74,7 тис.м.куб. -  2053,0 тис.грн.);
- збільшення водокористування - на 678,9 тис.грн.(9 місяців 2021р -  47,8 тис.м.куб. -

1038.6 тис.грн., 9 місяців 2020р -  43,6 тис.м.куб. -  781,3 тис.грн.);
- збільшення продажу піску - на 347,4 тис.грн.(за рахунок зростання вартості);
- збільшився дохід від наданих автопослуг на 52 % (9 місяців 2021р -  309,3 тис.грн., 9 

місяців 2020р. -  203,7 тис.грн.).

Спожито електроенергії за 9 місяців 2021р. -  158,2 тис. кВт на суму 629,8 тис. грн., за 9 
місяців 2020р.- 156,6 тис. кВт на суму 607,5 тис.грн.

Використано та сплачено за ПММ за 9 місяців 2021р. -  273,8 тис. грн., а за 9 місяців 
2020р. -  162,7 тис. грн.( за рахунок збільшення ціни на 50%, збільшення обсягів використання, 
а саме: збільшення автопослуг , в т.ч. за межами ОТГ, роботи в смт. Першотравенськ).

Протягом 9 місяців 2021 року на підприємстві збільшився фонд заробітної плати,а саме: 
за 9 місяців 2021р. -  2178,8 тис. грн..,а за 9 місяців 2020року -  1867,8 тис.грн., (зростання 
мінімальної зарплати, приєднання водоканалу смт.Першотравенськ). Середня заробітна плата 
на підприємстві за 9 місяців 2021 року - 8740,00грн., за 9 місяців 2020 року -  7764,00 грн. При 
цьому кількість працюючих не змінювалась - 26 чол..

Міською радою компенсовано 149,5 тис.грн. різниці в тарифах за послуги водопостачання 
на водовідведення, надані населенню за 9 місяців 2021 року, що складає 25% від нарахування -
595.0 тис.грн.. Загальна заборгованість з різниці в тарифах, станом на 01 жовтня 2021р. складає
2205.7 тис.грн.

За 9 місяців 2021 року нараховано і сплачено 669,7 тис. грн. ПДВ, що на 34 % більше ніж 
за 9 місяців 2020року -  498,1 тис.грн.



До пенсійного фонду сплачено за 9 місяців 2021р.- 458,2 тис.грн. (9 місяців 2020р. -393,1 
тис. грн.);

ПДФО сплачено за 9 місяців 2021р. -  383,2 тис. грн..(9 місяців 2020р. -  325,5 тис.грн.);

Військового збору сплачено за 9 місяців 2021р. -  32,6 тис. грн..(9 місяців 2020р. -  28,1 
тис.грн.).

Податкове навантаження в розрізі наступних податків становить:
Вид податку 9 місяців 2021рік.
Земля 0,0 тис грн.
Надра пісок 17,7 тис. грн.
Надра вода 68,1тис.грн.
Вода 8,2 тис. грн.
Екологія 3,1 тис. грн.
Туристичний збір 0,0 тис. грн.

Всього 97,1 тис. грн.

Основні види витрат за 9 місяців 2021 року:

Водопостачання м.Баранівка:
- Ремонтні муфти, хомути, арматура -  13,6 тис.грн.;
- Насосний агрегат ЕЦВ 6-10-140 -  13,0 тис.грн..

Водовідведення м.Баранівка:
-Ремонт повітродувки, резервної кабельно-повітряної лінії ОС- ЮкВ, покрівлі будівлі 

фільтрів, АС-транспорту -  75,4 тис.грн.;
- Будівля повітродувки -  12,8 тис.грн.;
- Капітальний ремонт мулового майданчика №3 -  20,1 тис.грн.

Водопостачання смт.Першотравенськ:
- Облік води, запірна арматура, фасонина -  23,0 тис.грн.;
- Насосний агрегат ЕЦВ 6-10-140 -  20,1тис.грн.;
- Ремонт станції знезалізнення із заміною фільтруючої суміші -  9,1 тис.грн.

Водовідведення смт.Першотравенськ:
- Заміна 25 м.п. ділянки напірного колектора -  12,5 тис.грн.;
- часткове відновлення під»їздної дороги до ОС -  9,3 тис.грн.

Водопостачання с.Зеремля:
- ремонт водонапірної башти, насосного обладнання -  7,3 тис.грн.

Кар»єр:
- звіт впливу на довкілля, геологічний супровід -  22,5 тис.грн.;
- наймана спецтехніка -  274,6 тис.грн.
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