
Інформація, згідно додатку до Постанови від 09.11.2016р № 1067 Про 

затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність 

державних унітарних підприємств та господарських товариств, у 

статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать 

державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій 

(часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в 

яких становить 100 відсотків 

 

№з/п Вид інформації Зміст 

1 Цілі діяльності державного унітарного 

підприємства (далі - підприємство), 

господарського товариства, у статутному 

капіталі якого більше 50 відсотків акцій 

(часток) належать державі, та 

господарського товариства, 50 і більше 

відсотків акцій (часток) якого належать 

господарським товариствам, частка 

держави в яких становить 100 відсотків 

(далі - господарське товариство), та стан їх 

досягнення 

 

Підприємство утворено з метою 

забезпечення споживачів якісною 

питною водою за допомогою 

комплексу об’єктів, споруд, 

розподільних водопровідних мереж, 

пов’язаних єдиним технологічним 

процесом виробництва та 

транспортування. 

2 Структура власності господарського 

товариства 

Майно підприємства є 100% 

державною власністю 

3 Структура, принципи формування і розмір 

винагороди керівника підприємства, 

голови та членів виконавчого органу 

господарського товариства, членів 

наглядової ради, включаючи 

компенсаційні пакети і додаткові блага, які 

вони отримують (або на отримання яких 

мають право) під час виконання посадових 

обов’язків, а також у зв’язку із 

звільненням (термін “додаткове благо” 

вживається у значенні, визначеному 

в Податковому кодексі України) 

Фактично нарахована заробітна плата 

начальнику ДМПВКГ «Дніпро-

Західний Донбас» за 2017р. 

Посадовий оклад-289,9тис.грн 

Матеріальна допомога на 

оздоровлення (в розмірі 

середньомісячної зарплати) – 32,3 

тис.грн. Премія (згідно наказів та 

рекомендаційних листів 

Департаменту  ЖКГ та будівництва 

ОДА із зазначенням розміру 

преміювання)- 145,9 тис грн 

4 Опис істотних передбачуваних факторів 

ризику, що можуть вплинути на операції 

та результати діяльності підприємства, 

господарського товариства та заходи щодо 

управління такими ризиками 

Факторами ризику, що впливають на 

результати діяльності ДМП ВКГ 

«ДЗД» є: 

- відсутність 100% сплати 

споживачами за отримані послуги  

- постійне підвищення цін на 

реагенти,ПММ, інші матеріальні 

ресурси, а також зростання тарифів на 

електроенергію .Для зниження 

вищезазначених факторів ризику 

ДМП ВКГ «ДЗД» постійно надає до 

НКРЄКП розрахунки щодо  
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17



