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Опис діяльності підприємства

Фінансовий результат

Кадрова політика та охорона праці

Дослідження та інновації



ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» засноване у 1928р. Власником майна є територіальна

громада м.Кривого Рогу Дніпропетровської області в особі Криворізької міської ради. Підприємство

підпорядковане та підзвітне безпосередньо департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому

Криворізької міської ради.

Підприємство створене з метою забезпечення потреб споживачів послугами централізованого

водопостачання, централізованого водовідведення. Підприємство включено в реєстр суб’єктів природних

монополій в сфері централізованого водопостачання та водовідведення, НКРЕКП.

Вид діяльності: основний вид діяльності підприємства – централізоване водопостачання, централізоване

водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з

використанням внутрішньобудинкових систем). Надаються додаткові послуги: постачання технічної води,

перекачка шахтної води, обслуговування об’єктів благоустрою міста (дренажні насосні станції, фонтани,

квітковий годинник), розподілення електроенергії, обслуговування каналізаційних насосних станцій

сторонніх організацій, ремонт водопровідних та каналізаційних мереж, що не знаходяться на балансі

підприємства; послуги водомірної майстерні по ремонту та підготовки до повірки приладів обліку води,

розробка технічних умов, проектів, виконання хіміко-бактеріологічних аналізів, оренда, послуги

електротехнічної лабораторії, перелив хлору та інші послуги.



ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за формою N2 Код за ДКУД, тис.грн

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 572 569 474 716

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (631 366) (427 300)

Прибуток 2090 47 416

Збиток 2095 (58 797)

Інші операційні доходи 2120 25 470 18 875

Адміністративні витрати 2130 (26 953) (18 851)

Витрати на збут 2150 (28 445) (25 833)

Інші операційні витрати 2180 (78 274) (58 110)

Збиток 2195 (166 999) (36 503)

Інші доходи 2240 21 118 8 978

Фінансові витрати 2250 (1 992) (3 077)

Інші витрати 2270 (1 591) (945)

Збиток 2295 (149 464) (31 547)

Збиток 2355 (149 464) (31 547)

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (149 464) (31 547)



ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ЕЛЕМЕНТИ  ВИТРАТ, тис.грн

Фінансовий стан підприємства.

Фінансовий результат за 2018 р. – збиток в розмірі –149млн.464тис.грн.. Порівняно з фінансовим результатом, що

отримано за 2017р. (збиток –31млн.547тис.грн.), збиток збільшився на 117млн.917тис.грн..

Збитковий фінансовий результат в розмірі –149млн.464тис.грн. склався внаслідок неповного відшкодування

тарифами собівартості послуг водопостачання та водовідведення внаслідок несвоєчасного перегляду тарифів

(витрати через тарифи відшкодовувались за результатами 2018р. на 69%), коливання цін, збільшення ставок

податків, застосуванням встановленого НКРЕКП безприбуткового тарифу, падіння обсягів реалізації послуг

централізованого водовідведення.

Від надання послуг водопостачання за результатами отримано збиток –155млн.203,2тис.грн. (збитковість –35,3%),

послуг водовідведення – збиток –70млн.339,6тис.грн. (збитковість –26,6%). Порівняно з 2017р. збитковість послуг

збільшилась.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року

Матеріальні затрати 2500 245 754 273 082

Витрати на оплату праці 2505 206 553 128 346

Відрахування на соціальні заходи 2510 45 344 28 428

Амортизація 2515 32 769 27 701

Інші операційні витрати 2520 233 627 72 515

Разом 2550 764 047 530 072



КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

Кадри

Загальна кількість працівників на КП «Кривбасводоканал» -

2482 чоловіка.

Відповідно до ст.17 Закону України «Про забезпечення

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», жінкам і

чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у

працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні

кваліфікації та перепідготовці.

За 2018 рік було заохочено:

 грамотами та подяками - 52 працівника.

Навчання та освіта персоналу:

 учбова відпустка - 29 працівників;

 практика - 203 працівника.

На підприємстві створена кваліфікаційна комісія та

розробляються навчальні плани для підвищення рівня

кваліфікації робітників підприємства.

Охорона праці

В 2018 році для створення безпечних умов праці,

запобіганню виробничого травматизму та підвищенню

існуючого рівня охорони праці згідно комплексних заходів

було виконано 29 заходи, в результаті яких поліпшені

умови праці 264 робітникам, з них 119 жінок. На комплексні

заходи було витрачено 155,15 тис. грн.

Комісією з охорони праці проводилась атестація

інженерно-технічних працівників з питань охорони праці та

робітників, які прийшли на підприємство. Перевірку знань з

питань охорони праці пройшли 2484 робітник.

Забезпечення робітників засобами індивідуального захисту

проводилося згідно норм видачі. Витрати на придбання

спецодягу становлять 836,64 тис. грн., миючих засобів –

46,85 тис.грн.

Робітникам, які зайняті на роботах в шкідливих умовах,

виплачена компенсація вартості молока в розмірі за

роз’їзний характер роботи – 362,20 тис. грн., а за не

роз’їзний – 779,68 тис. грн.

Проведено медогляд 1128 робітникам на суму – 170,92

тис.грн.

Проведена перевірка вогнегасників на суму – 38,25 тис.грн.

Проведена атестація 5 робочих місць на суму – 7,0 тис.грн.




