
 

Інформація  
щодо діяльності  

ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» 
за 9 місяців 2015 р. 

              

 
І. Загальна характеристика підприємства 
 

ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» є унітарним державним підприємством 

і знаходиться в управлінні Дніпропетровської державної адміністрації. 

До складу підприємства входить цілісний майновий комплекс: насосна 

станція І-го підйому, насосні очисні споруди №2, підкачуючи насосні станції №2а 

та №3, магістральний водогін загальною протяжністю 150,2 км. 

Основними споживачами ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» є комунальні 

підприємства: 

-КП «Павлоградводоканал» 

-КП «Тернівське ЖКП» 

-Першотравенське МЖКП 

-ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАД ВУГГІЛЯ» 

-СМКП «Водоканал»  

          -ТОВ «Легіон Інвест» 

 

          Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства за 9 місяців 2015 р. 

наведено в таблиці 1. 

 

                      Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства 

  

                                                                                                                          Таблиця 1                                                                                                  

Назва показника Факт 9 місяців 
2015р. 

Обсяг виробництва продукції  (тис.м3) 9152,7 

Обсяг  виробленої продукції (робіт, послуг) без ПДВ 

тис.грн 

31880,5 

Елементи операційних витрат у т.ч., тис.грн. 45934,5 

-матеріальні витрати 31133,5 

-витрати на оплату праці 8444 

-відрахування на соц. заходи 3109,3 

-амортизація 2263,1 

-інші операційні витрати 984,6 

Витрати на 1грн. виробленої продукції, грн. 1,44 

Середні тарифи на електроенергію за 9 місяців І кл.- 1,199 

ІІ кл.-1,420 

Тарифи на електроенергію станом на 01.10.2015 р. І кл.- 1,3172 

ІІ кл.-1,5020 

Собівартість товарної продукції 5,02 

Дт заборгованість за спожиту питну  воду   75948,2 

Кт заборгованість за товари,  роботи, послуги 115083 



 

              

     Згідно Постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг від 26.03.2015 р. № 901 «Про 

встановлення тарифу на централізоване водопостачання Державному 

міжрайонному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро- 

Західний Донбас»», з 01.05.2015р. були встановлені тарифи на послуги з 

централізованого водопостачання для потреб покупців оптової води   у розмірі  

3,57 грн за 1 куб.м (без ПДВ).   

Заборгованість із заробітної плати відсутня. 

Невиконання плану капітальних інвестицій зумовлено відсутністю 100% 

відшкодування витрат на виробництво питної води та низькою платоспроможністю 

споживачів – оптових покупців питної води.  

 

Отримані збитки підприємством за результатами діяльності  пояснюється 

наступним: 

- діючи тарифи не відшкодовують  фактичних витрат на централізоване 

водопостачання; 

- постійне підвищення цін і тарифів (на електроенергію, ПММ,  матеріали на 

поточні ремонти та ін..) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

В т.ч. за спожиту електроенергію 103176,4 

Середньооблікова кількість штатних працівників 292 

Фонд оплати праці за звітний період 8444 

Середньомісячна заробітна плата працівників 3221 

у т.ч.:середньомісячна заробітна плата керівника 9218 

середньомісячна заробітна плата  заступників 6218 

План капітальних інвестицій 1905 

Факт капітальних інвестицій 19,0 

Витрати всього по підприємству 46383 

Доходи всього по підприємству 32021 

Прибуток/збиток -14361 

Рентабельність,% -31 



 



 

 

 

 



 



 


