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ЗВІТ ПРО РОБОТУ РОЖИЩЕНСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ЗА 2017 РІК

Рожищенського підприємства житлово-комунального господарства за 2017 рік
надало послуг населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам на суму 6736
тис.грн. Собівартість виробництва склала – 6700,5 тис.грн. Фінансовий результат
виробничої діяльності за рік становить - 35,5 тис.грн. прибутку.
Найбільший дохід підприємство отримало від надання послуг по теплопостачанню.
За опалювальний період в 2017 році вироблено 2190 Гкал теплової енергії, з яких
продано споживачам 1855 Гкал. на суму 3378,1 тис.грн. Собівартість виробництва
теплової енергії, її транспортування та постачання становить 3316,1 тис.грн. Фінансовий
результат діяльності дільниці склав 62,0 тис.грн. прибутку.
По дільниці Водоканал в 2017 році піднято 257,4 тис.куб.м. води, з яких
реалізовано споживачам 180 тис.куб.м холодної води на суму 1250,9 тис.грн. і надано
послуг по водовідведенню на суму 844,8тис.грн., скинуто 115,2 тис.куб.м. рідких
відходів.
Собівартість виробництва і подачі води склала 1235,9 тис.грн., а собівартість
водовідведення - 1018,0 тис.грн. Результат діяльності дільниці Водоканал становить
158,2тис.грн.збитку. Від послуг водопостачання одержали прибуток в сумі 15,0 тис.грн.,
а від надання послуг по водовідведенню збиток склав – 173,2 тис.грн.
На обслуговуванні підприємства 74 житлових будинки загальною площею 65514
кв.м. З 1 січня 2017 року введені нові тарифи на утримання житла . Дохід від надання
послуг за 2017 рік становить 1133,6 тис.грн., витрати склали 1087,2 тис.грн. Результат
діяльності дільниці Будинкоуправління становить 46,4 тис.грн. прибутку.
Нестабільність цін на ринку енергоносіїв, будівельних матеріалів та паливомастильних матеріалів є основною причиною збитковості виробничої діяльності
підприємства. Найбільшою складовою собівартості виробництва є енергоносії. В 2017
році підприємство сплатило за природний газ – 1859,5 тис.грн., за електроенергію –
1044,5 тис.грн.,паливо-мастильні та будівельні матеріали – 375,4тис.грн., виплачено
заробітну плату працівникам в сумі – 2327,0 тис.грн., сплачено податків до бюджетів в
сумі – 1094,1 тис.грн..Загальна сума витрат становить – 6700,5 тис.грн.
На протязі року підприємство отримало додатковий дохід від надання інших
послуг та виконання ремонтно-будівельних робіт в сумі 227,8 тис.грн.
За кошти міської ради, які були виділені на поповнення статутного фонду, були
придбані основні засоби на суму – 233,6 тис.грн. , а саме:
- двигун для автомобіля ГАЗ-53 в зборі вартістю - 99,0тис.грн.
- додаткова рама для екскаватора ЕО2621 в комплекті зі стрілою – 20,0тис.грн.

- лічильники холодної води МWN 100 в комплекті їз запірною арматурою – на
суму 16,95 тис.грн.
- трасошукач SR-20 на суму 97,65тис.грн.
Також за кошти міської ради проведено поточний ремонт водопровідних та
каналізаційних мереж міста на загальну суму –231,6 тис. грн., з них на ремонт
водопровідних мереж витрачено 142,7 тис.грн.,а на поточний ремонт каналізаційних
мереж – 88,9 тис.грн.
За кошти міської ради проведено гідродинамічне очищення самоплинного
колектора каналізаційної мережі протяжністю 1257 метрів і проведена очистка
приймального відділення КНС-2 на загальну суму 195,6 тис.грн.
Проведено поточний ремонт перехідних трубопроводів з приймального відділення
в машинне з заміною запірної арматури на КНС-2 по вул..Шевченка в сумі 22,8 тис.грн.
Загальна сума коштів міської ради становить – 450,0 тис.грн.
За кошти, виділені на програму охорони навколишнього середовища, проведено
поточний ремонт металевих конструкцій самоплинного каналізаційного колектора на
полях фільтрації міста на суму 38,6 тис.грн.
На виконання програми утримання мереж електропостачання багатоквартирних
будинків, що перебувають в управлінні Підприємства ЖКГ на 2017-2020 роки ,
проведена заміна ввідного електрокабеля живлення будинку по вулиці Незалежності,18 в
сумі 45696 грн., та в будинку по вул..Незалежності 18а на суму 39281грн.
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