
Додаток  
до рішення міської ради 
від 14 лютого 2023р. № 1240

Інформація
про роботу комунального підприємства«Чортківське виробниче

управління водопровідно-каналізаційного господарства» міської ради в
2022 році

Комунальне  підприємство  «Чортківське  виробниче  управління
водопровідно–каналізаційного  господарства»  Чортківської  міської  ради
засноване на комунальній власності територіальної громади міста Чорткова від
імені  якої  виступає  Чортківська  міська  рада.  Координація   діяльності
комунального  підприємства  здійснюється  управлінням  комунального
господарства,  архітектури  та  капітального  будівництва  Чортківської  міської
ради.

Основним предметом діяльності підприємства є:
– забезпечення водопостачання,  водовідведення абонентів в кількісних і

якісних  параметрах  у  відповідності  з  договорами  в  межах  чинного
законодавства України;

–  безперебійне  забезпечення  послугами  централізованого  постачання
холодної води та централізованого водовідведення для жителів м. Чорткова, а
також інших споживачів;

– розвиток і вдосконалення надання послуг централізованого постачання
холодної води та централізованого водовідведення;

– збирання та оброблення стічних вод;
– встановлення, ремонт та заміна засобів обліку води;
– видача  технічних  умов  та  погодження  проектів  будівництва,

реконструкції та капітального ремонту об’єктів водопроводу та каналізації;
– проведення інших робіт, пов’язаних з наданням послуг централізованого

постачання холодної води та централізованого водовідведення.
Кількість працівників  - 71.
Джерелом  централізованого  водопостачання  Чорткова  є  підземні  води

водоносного горизонту.
Система водопостачання складається з :
- артезіанських свердловин - 14 шт;
- водозаборів  –  7  шт.,  а  також  насосних  станцій  які  подають  воду

населенню.
- водозабір  у с. Біла – «Стара насосна» вул.. Білецька, 79;
- водозабір інфільтраційних ставків у с. Біла вул.. Штокалівка, 55 правий

берег р. Серет (знаходиться в резерві);
Розподіл води насосна станція «Хлораторна» вул. Ст. Бандери, 60Є.
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- водозабір  «Військова  частина»  м.  Чортків  вул.  Ст.  Бандери,95,   3
свердловини;

- водозабір «Вавріново» с. Біла вул. Лісок, 100Б.
Розподіл води насосна станція – смт. Заводське вул. І. Франка, 30.

Каптажних водозаборів:
- Рудькова балка: знаходиться у південно - східній частині;
- Тарасова балка: у південно – західній частині міста;
- Камінна балка: знаходиться у с. Біла вул. Камінна, 25А;
Крім м. Чортків комунальне підприємство обслуговує смт.  Заводське,  с.

Біла, с.Горішня Вигнанка,с. Переходи
Загальна довжина мереж водопостачання, які перебувають на балансі та

обслуговуванні КП «Чортківське ВУВКГ» становить 117,5 км.
Середньодобова подача води в мережу станом на 2022 рік становить: 4000

тис.м3 /на добу.
Підприємство має паспорти на артезіанські свердловини згідно з умовами

проектування і будівництва бурових свердловин, та картки джерел каптажних
водозаборів.

Також комунальне підприємство частково, для забезпечення населення у
лівобережній частині міста,закуповує воду у «ПАТ «Українська залізниця» по
ціні 17,21 грн. з ПДВ, яку реалізовує для населення у кількості 900 м3 в місяць
та 30 м3 на добу.

Система водовідведення складається з:
- самопливних  колекторів,  каналізаційних  насосних  станцій,  напірних

трубопроводів та каналізаційних очисних споруд.
- загальна довжина каналізаційної мережі складає 75,7км.
- стічні  води  самопливними  колекторами  надходять  до  двох  каналізаційних

станцій.
- каналізаційна насосна станція №1 перекачує стоки в самоплинний колектор на

вулицю Шевченка, яка потрапляє в КНС №2 .
- каналізаційна насосна станція №2  перекачує стоки на КОС з яких стоки після

очистки потрапляють у річку Серет.
Каналізаційні очисні споруди  реконструйовані проектом “Реконструкція

біологічних очисних споруд продуктивністю 7000 м. куб/доб з виділенням 1 –
го  пускового  комплексу  на  4000м.куб/доб,  вул.  Гранична,88  м  Чортків,
Тернопільської  області.  (Коригування)”  та  працюють  на  стадії
пусконалагоджувальних робіт.

Фінансова діяльність:
Станом на 01.01.2023 року отримано доходів  - 25202,4тис.грн.в тому числі

від основної діяльності – 18555,1 тис. грн., від іншої діяльності - 540,8тис. грн.
від  міської  ради –  4006,9тис.грн.,  дохід  від  безоплатно одержаних активів  –
180,8 від одерж. дохід від звич. діяльності- 1918,8 тис. грн. (одержані штрафи,
дохід від реалізації активів)
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Проведено видатків станом на звітну дату – 25250,6тис.грн.
в тому числі:
- собівартість реалізованої продукції  - 20147,9 тис. грн..,
адміністративні витрати 2658,2тис.грн.,
- витрати на збут  1371,2тис.грн.,
інші оперативні витрати 676,6тис.грн.,
фінансові витрати-391,5тис.грн.
Збиток станом на 01.01.2023 р. становить 48,2тис.грн.
Середня заробітна плата становить – 9.4 тис. грн.
Дебіторська  заборгованість  (заборгованість  споживачів  перед

підприємством) на  кінець звітного  періоду складає  2610,9тис.грн.,  з  яких на
поч.  наступного  місяця  оплачується  споживачами 98%,  а  решта  2% -  борги
минулих періодів.

Кредиторська  заборгованість   за  товари,  роботи  і  послуги  на  кінець
звітного періоду становить 7374,4тис.грн., в т.ч.: за товари,роботи і послуги -
4446,3тис.грн.,(в т.ч. за ел. енергію -4191,0тис.грн.),з бюджетом - 864,1тис.грн,
по ЄСВ- 210,9тис.грн., по заробітній платі-879,5 тис. грн., Простроченої немає.

Тариф на послуги водопостачання для населення затверджений рішенням
виконкому № 263 від 02.10.2019 року в сумі 26,63  грн. за 1 м.куб. води.

Тариф на послуги водопостачання  для бюджетних та інших споживачів
затверджений рішенням виконкому №464 від 29.09.2021 року в сумі 34,91  грн.
за 1 м. куб. води.

Тариф на послуги водовідведення затверджений рішенням виконкому №
464 від 29.09.2021 року в сумі 23,11 грн. за 1 м. куб. стоків.

Тарифи  на  водопостачання  і  водовідведення  затверджені  рішенням
виконкому №464 від 29.09.2021 року відповідно до якого,тарифи для населення
заплановано підняти в два етапи:

-  з  01.10.2021  року  тариф  на  водопостачання  становить  26,63  грн.,  на
водовідведення – 23,11 грн.;

Зміна тарифу реалізована в 2021році.
-  з  01.05.2022  року  тариф  на  водопостачання  мав  бути  встановлений

34,91грн.,
Зміна тарифу не відбулась згідно рішення виконавчого комітету №127 від

06 травня 2022року.
Кількість  споживачів  водопровідно-каналізаційного  господарства:

абонента - 10315, юридичні особи – 501. В порівнянні з 2021р., збільшилося на
95 абонента і 5організацій, яким встановлено засоби обліку води – 10301.

Щодня  контролери  підприємства  розносять  боржникам  квитанції  про
заборгованість  за  послуги  водопостачання  та  водовідведення  і  одночасно
знімають покази водяного лічильника.

Складено 26 актів про відсутність пломб із зобов’язанням осіб здійснити
заміну або повірку лічильників.

За 2022р складено 5 договорів реструктуризації. З них 2 оплатили 100% .
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Також протягом звітного періоду видано технічних умов –26шт., на суму
11,479  тис.  грн..  Опломбовано  лічильників  –  756  шт.  на  1631  грн.,
розпломбовано лічильників –558шт. на суму 781 грн.

Капітальні видатки з місцевого бюджету складають – 253 086,71.грн.
Відшкодування різниці в тарифах за вказаний період складає – 450 000,00

тис. грн.
Дотація з місцевого бюджету – 1 293 037,41 тис. грн.(земельний податок,

шини, люки).
Купівля  товарів  та  послуг  підприємством  здійснюється  виключно

укладанням  договорів  та  оприлюднюється  на  електронному  майданчику
державних закупівель.

В 2022 році працював офіційний сайт підприємства, на якому споживачі
могли ознайомитися з роботою водоканалу, дистанційно подати показники та
переглянути інформацію про підприємство.

Також  в  2021  році  підписано  договір  лізингу  з  Укрексімбанком  щодо
купівлі  комбінованого  автомобіля  КО-ІВК-12  (з  канало-промивним  та
муловсмоктувальним  обладнанням)  на  шасі  МАЗ  –  5340.  Призначеного  для
профілактично-санітарної  очистки  колодязів  та  трубопроводів  міської
каналізації від мулу та інших забруднень.

Проведені роботи по водопостачанні:
Замінено та прокладено нових мереж:
вул. Заводська – 50м ПЕ40;
вул. Незалежності 30 – 160м ПЕ50(заміна вводу);
вул. Глуха – 5м ПЕ 25;
ст. Насосна – 200м ПЕ 160;
вул. Рубчакова – 41м ПЕ 32;
вул. Пігути – 40м ПЕ 32;
в/ч – 112м ПЕ50;
вул. Залізнична – 30м ПЕХ 16;
перехрестя Залізнична та Рубчакова – 20м ПЕ 90;
вул. В.Великого 2а - 66м ПЕ 40(заміна вводу);
вул. В.Великого (сільгосптехніка) - 30м ПЕ 32;
вул. Шевченка (Вигнанка) – 70м ПЕ 32;
вул. Ясна – 20м ПЕ25,20м ПЕ 50;
Вигнанка – 30м ПЕ 25,20м ПЕ 32;
вул. Шевченка(біля РДА) – 90м ПЕ 32, 30м ПЕ 20;
вул. Петрушевича – 70м ПЕ 50, 25м ПЕ 32;
вул. Ст.Бандери 62 – 35м ПЕ 40(заміна вводу);
вул. Незалежності 78 – 20м ПЕ 50(заміна вводу);
ЗОШ №2 – 60м ПЕ 25;
вул. Січинського 1 – 42м ПЕ 40(заміна вводу);
вул. Ринок – 10м ПЕ32(заміна вводу);
ЗОШ №7 – 35м ПЕ75, 25м ПЕ 50, 50м ПЕ 32(котельня);
вул. Січинського(басейн) – 28м ПЕ 50;
гімназія №3 – 50м ПЕ 50(заміна вводу).
В загальному за 2022 рік замінено 1354 м. водопроводу.
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Встановлено та відновлено 8 пожежних гідрантів, а саме:
- вул. Зелена – 1 шт., 
- вул. Заводська 2 – 1 шт., 
- вул. Гоголя – 1 шт.,
- вул. В.Великого – 2 шт.,
- вул. Монастирська – 2 шт.,
- вул. Коновальця – 1 шт.,
- перехрестя вул. Довбуша та вул. Чайківського – 1 шт. 
Встановлено 184 нових вузлів обліку.
Змонтовано та відремонтовано 5 водопровідних колодязів.
За  2022  рік  ліквідовано  77  проривів  водопровідних  мереж на  території

міста Чорткова.
Проведено  ремонт  будівель  артезіанських  свердловин,  перекриття

покрівлі.
Проведені роботи по водовідведенні:
На мережах ліквідовано 608 закупорок каналізаційних мереж (в 21 р. 224)
Викачано септиків на суму 74,415тис.грн. (в 21 р. 45,0 тис. грн.)
Робота  гідродинамічної  машини  Крафтером  1000м-  112тис.грн.  (в  21р.

110,5 тис. грн.)
Робота комбінованої гідродинамічної  машини  МАЗ надано послухів на

суму 221 451 грн.
Надано послуг екскаватором на суму 60 315грн.,трасошукачем – на 4,7 тис.

грн.
Протягом звітнього  періоду проводили роботи  по благоустрою очисних

споруд,  які  були  передбачені  в  проекті  реконструкції.  Також  в  процесі
пусконалагоджувальних робіт ведеться постійний контроль за роботою очисних
споруд.

Завершено  підготовку  проекту  реконструкції  електрообладнання
водозаборів «Стара насосна», «Вавріново».

Підприємство веде активну роботу щодо абонентів,  які  не сплачують за
послуги. 

КП «Чортківське ВУВКГ» протягом останніх 10 місяців 2022 року активно
допомагало підрозділам ЗСУ.

Секретар міської ради                                                             Ярослав ДЗИНДРА
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