Звіт Підгірцівського комунального підприємства за 2018 рік
Станом на 31.12.2018 року з Підгірцівським комунальним підприємством
було укладено 1172 договорів на комунальне обслуговування і охопило більше
2500 жителів сіл Підгірці, Романків, Креничі в тому числі Підгірцівське КП
обслуговувало 1055 зареєстрованих жителів, з яких 875 осіб користуються
послугами центрального водопостачання, за яких Підгірцівська сільська рада
перерахувала у вигляді дотації на постачання питної води та вивезення ТПВ
807,45 тис. грн.
З водозабірних свердловин в 2018 році було піднято 176,1 тис.м 3 води, що на
24,1 тис.м3 менше за аналогічний період 2017 року. Сплачено сільською радою
за зареєстроване населення за 41,8 тис.м3 води.
Також Підгірцівська сільська рада перерахувала на виконання поточних
ремонтів на водопровідній мережі 149,4 тис.грн., на ремонт та технічне
обслуговування насосів 107,8 тис.грн., за обслуговування вуличного освітлення
та роботи з благоустрою 143,8 тис. грн., за збирання розкиданого сміття, та
ліквідацію стихійних сміттєзвалищ 10,8 тис.грн.
Всього отримано від Підгірцівської сільської ради плати за подачу питної
води, вивіз ТПВ, утримання вуличного освітлення та послуг з благоустрою із
врахуванням дотації та поточних ремонтів в сумі 1219,25 тис.грн.
Сплачено населенням в 2018 році за постачання питної води 344,2 тис.грн. та
вивіз ТПВ на суму 198,4 тис. грн, та юридичними особами за подачу води 80,5
тис.грн. та вивіз ТПВ
242,3 тис.грн. Всього отримано від населення та
юридичних осіб за постачання води та вивіз ТПВ 865,4 тис.грн.
За надання послуг населенню по підключенню до водопровідної мережі та
встановленню сантехнічного обладнання отримано 84,7 тис.грн. Інші доходи
17,05 тис.грн.
Всього в 2018 році Підгірцівським комунальним підприємством було
отримано доходів на загальну суму 2186,4 тис. грн., що на 156,6 тис. грн більше
за аналогічний період 2017 року.
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В 2018 році Підгірцівське комунальне підприємство понесло витрат в сумі
2145271 грн на слідуючі потреби:
Назва витрат
Одиниця
Сума
виміру
Нарахована заробітна плата
грн
882902
В тому числі:
ІТП
грн
288605
робітникам
грн
594297
Єдиний соціальний внесок
грн
215324
Паливно-мастильні матеріали
грн
149006
Матеріали, запчастини, послуги
грн
125860
Електроенергія
грн
339955
Відомчий контроль якості води
грн
13837
Комунальні послуги(оренда приміщення)
грн
11758
Канцтовари, послуги банку, зв’язок, видання
грн
17645
Витрати на охороно праці
грн
8545
Інші витрати, збори, платежі, податки
грн
148040
Витрати по вивезенню та утилізації ТПВ
грн
232399
В тому числі:
ТОВ «Ековтор»
грн
11904
ФОП Малороденко
грн
220495
Разом витрат:
грн
2145271
Витрати наведені без врахування амортизації яка склала в 2018 році 981021 грн.
Витрати електроенергії в 2018 році склали 144,77 тис. кВт на суму 340 тис.грн.
Ведеться постійний моніторинг питомих витрат електроенергії до піднятої
води, що дає можливість своєчасно виявляти знос насосного обладнання і
вчасній заміні насосно-силових агрегатів, вияв і зменшення витрат електричної
енергії.
Показники використання ел.енергії по рокам в тис.кВт
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Як видно з діаграми, витрати електроенергії з 2011 року знизились, це
зумовлене масовим встановленням з 2014 року лічильників на воду (станом на
31.12.2018 р. встановлено 718 лічильника води). Також проводиться заміна
насосів з ремонтних на нові менш енергоємкі. В листопаді 2017 року, за
рахунок коштів Підгірцівської сільської ради, було проведено заміну насосносилового агрегату в свердловині в с.Креничі по вул.Межигірська з вітчизняного
ЕЦВ на італійський з більшим ККД та менш енергоємкий, також замінені старі
залізні водопідємні труби на нові полієтиленові, що дало змогу не витрачати
ресурси підприємства на постійний ремонт водопідйомних труб в свердловині і
без залучення стороніх спеціалізованих організацій. Економічний ефект за 2018
рік від заміни насоса в с.Креничі тільки по витратам електроенергії склав 12465
кВт, в грошовому еквіваленті 31,9 тис.грн. за 2018 рік.
На графіку помісячного використання ел.енергії видно пікові місяці
використання води які припадають на червень-серпень місяць.
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На даному графіку видно витрати ел.енергії за роками. В використанні води
та витраті електроенергії немалу роль відіграють сезонність проживання
населення та опади в весняно-осіній період ( 2014 рік був дощовий, а 2015-2017
роки дуже жаркі і засушливі).
Для забезпечення якості питної води ведеться постійний відомчий контроль,
для цього Підгірцівське комунальне підприємство кожен рік переукладає
договори з Обухівським міжрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ
«Київський ОЛЦ МОЗУ» (колишня райСЕС), також два рази на рік проводяться

планові міроприємства по дезинфекції водопровідної мережі та споруд на ній.
В разі необхідності проводиться позапланова дезинфекція.
Фахівцями підприємства постійно проводяться роботи по поточному ремонту
систем водопостачання. Враховуючи те що системи водопостачання
прослужили немалий термін, система водопостачання с.Підгірці та більша
частина с.Романків прийняті в експлуатацію в 1991 році, а в с.Креничі 2001
року, аварійних ситуацій трапляється небагато, і ті виникають в основному на
металевих частинах водопроводу, і ліквідовуються силами комунального
підприємства в стислий термін. Проводиться поступова заміна металевих
комплектуючих водогону на пласткові деталі.
Для оптимізації і саправедливості в оплаті за вивезення твердих побутових
відходів з квітня 2018 року було введено послугу з вивезення сміття в пакетах з
логотипом комунального підприємства, замість фіксованої вартості за послугу.
Як результат кількість твердих побутових відходів які збираються зменшилось
майже в двічі, а оплата за надані послуги навіть збільшилась. Правда
залишаються і ті мешканці наших сіл які за будь яких умов не згідні платити за
ті послуги які їм надаються і утворюють стихійні сміттєзвалища. Такі
несанкційні звалища утворюються в с.Підгірці по вул.Київська, Лугова та
вул.Боровкова, в с.Романків по вул.Сосновий бір і вул.Лісова, але дякуючи
місцевим активістам та небайдужим мешканцям, по вул.Лісова звалище сміття
вдалося припинити.
В цілому незважаючи на труднощі в економіці держави, збідніння населення,
постійне підняття цін на енергоносії, пальне та матеріали, збільшенню
опадаткування за використання надр, підприємству вдалося закінчити 2018 рік
без серйозних фінансових втрат.

Директор Підгірцівського КП

Глущенко О.В.

