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Звiт про управлiння КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИ€МСТВА
(ЧЕРНIВЦIВОДОКАНАЛ> за наслiдками дiяльностi у 202t роцi,

Щаний

вiдповiдностi до вимог cTaTTi 11 <<Загальнi вимоги до
фiнансовоТ звiтностi> Закону Украiни пПро бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в УкраТнЬ вiд 1б липня 1999 року ЛЪ 90б-ХIУ (зi
змiнами та доповненнями) та Методичних рекомендацiй зi складання
звiry про управлiння, затверджених Наказом Мiнфiну вiд 07.12.2018
року ЛЬ 982 i с складовою частиною звiтування пiдпри€мства.
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1.

опис

струкryра

дiяльностi

ПiДПРИеМСтва

та його

Орr,анiзацiйна

Комунальне
пiДпри_емство <Чернiвцiводоканал>>
Пiдприемство) u пiд"рЙnnЪ,"оr,
(далi
що засно"ur. на власностi ЧернiвецькоI
MicbKoi *рТ:|1*"'Ъi
Чернiвецъка мiсъка
'P"Yu{", представницъким органом якого е
раДа tлЬl шо"о""r.r"i^J."оо.по згiдно
рiшення виконавчого KoMiTeTy :Ф"ч;;i-j.
Чер"l".цiпоi MicbKoi
ради вiд 2З.04.199З
року Ns 212/7 uПро державну
р".rрuцiю суб'сктiв комуна_пъноi власностi>.
Органом, ло сфер"
упЪчuп-ь якого
iНфРаСТРУКТУри'u Onu.oy*pi,o
""одrr" Пiд.р"й;^. департамент
Ч.рнl".цiоТ,i."noT
ради.
оl"п"'ТН:iШ"rlJОrСПОсобу утворення е унiтарним та до способу

.
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ПiдприеМствО здiйснюе
своЮ дiяльнiсть__ вiдповiдно
до Статуту
Ч"р; ;;;; о],, i. n о i uд,
ff
;
р
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Основною метою
дiяльностi Пiдпри€мства
- надання послуг з водопостачання

i

ШЖlffi;ПОбУТОВИМ,

"

е:

L

водовiдведення населенню,
ПРОМИСЛовим та iншим
пiдприепi.r"Ъr,у.rановам,

- здiйснення

iншоi господарськоi
дiяльностi, передбаченоi Статутом.
основна дiяльнiсть пiдприемства
пов'язана iз забезпеченням
u;"ОТiЗОВаного водопостачання

НЖ;Х

i водовiдведення абонентiв

в

}ях"""#т";#r,"#,у":жхх""1т;ы;:ж*Н;l*т#1

розподiл питноi води о;;
пiдприемсТВ, органiзацiй,

fi:ilЁ""жи

;;;Н""#ХТ"_Т"ЗПОДiЛЬЧоi

мЬр"жi- MicTa,

r:Тffi;жgнl'.;т:;

yc,uror, очищення
засобами, включаючи
використання спецiалъних

речовин та

органiзацiйна структура
Пiдприемства наведена
в {одатку j\b 1 до
ЗатверДЖена Напазом
по
пiдприсмству
вiд
3;?:'яка
1 B'.oi.iozl
року м
2. Резу.lll>т,а,ги
дiяль1.1ост,i

liялънiсть . ПiдприеN.{ства
^rrлIrl-'ylLN,rutBa аналlзу€
t
ться

показники.

через фiнансово

- еtсоноплiчнi

Сума, тис. грн.

Показник
2020 piK

2021 piK

l Спiввiдношення до
попередньо
го перiоду
у вiдсотках

lD

l

_

Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ

148з41

17303з

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцii

|94682

226969

Iншi операцiйнi доходи

57264

5662з

9в,9

Адмiнiстративнi витрати

|2з4|

|з482

|09,2

Витрати на збут

7994

10391

|29,9

Iншi операцiйнi витрати

20l 8

9l78

454,8

Фiнансовий результат

оподаткування

вiд

до
операцiйноi

-1 14з0

-30364

l27

l1з

Iншi витрати

,Щооцiнка

зросли
збитки

11

- 11303

_ 39065

в 3,45 рази

зросли
збитки

2|7944

активiв

Сукупний дохiд

117,0

8803

Фiнансовi витрати

Чистий фiнансовий результат

16,6

в 2,7 рази

дiяльностi
Iншi доходи

1

- 11303

178879

Що складу доходiв, що пов'язанi з основним видом дiяльностi,
належать доходи вiд надання лiцензованих послуг з водопостачання та
наданням послуг з водовiдведення, а також вiд надання гlослуг з
постачання холодноТ води. Загальна сума доходiв склаJIа 173 03З,0 тис.
грн., що 1 6,6 Уо бiльше попереднього звiтного перiоду.

Собiвартiсть наданих послуг скл€Lла 226 969,0 тис. грн., i в порiвняннi
з минулим звiтним перiодом виросла |7 % . Тобто picT собiвартостi
основного виду дiяльностi майже рiвнозначний росту доходу. Загальна
сума витрат за 2021 piK КП <Чернiвцiводоканал) скл€Lпа 259 905,0 тис.
грн., i в порiвняннi з попереднiм перiодом виросла на 42 903,0 тис. грн.,
тобто на 20 вiдсоткiв.
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Елементи

ацiйних ви
Сума, тис. грн.

2021 piK

шення до
попереднь
ого
перiоду у
вiдсотках

112528

11з,0

957lз

|14,0

Показник
2020 piK

Матерiальнi затрати
Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi
заходи

18226

Амортизацiя

Спiввiдно-

Il4,0

1з229

Iншi операцiйнi витрати
426,0

основн

;жaхl**##"ffi#Ё,1"1Жъ;Iхъ";ffi Н:,ц,ж;l;

проведеноrдооцiнкою;**""#JЖJ;L:'Ъ,"л::11*засобiв).,оu,rrurо-'.
вiдбувся за
рахунок створення

#ffi;i'аХУВаННЯМ

резерву

.yrri"'Jr'iTffiHiblН ;#нТ

Та СПЛатою податкових
зобов,язань за перевищення

проблемним питанням
Пiдприемства е наявнiсть
заборгованостi
фаКТИЧно отриманi ,,ойу."
водопостачання та

з

ffiýТ:Ж"#

на протязi

2о21
заборгованiсть за наданiроку Пiдприемство дещо зменшило дебiторську
,rоъоу." по водопостачанню
однак сума заборгованостi
та водовiдведенню,
';:ис.
.ru""u
становить
вирахуванням
47
2з4
грн. (за
резерву сумнiвних та безнадiйних.боргiв).
Кредиторська
постачаJIьникам значно
знизиласъ i становить
fiPo."aHicTb
Зб 204 тис.

i

Ъlifi;Ж:',Ж.Т#ffмства
: :ч 1"# прiорите..";.;
ВiДПовiдностi
#;"#"Т,"^

категорiй спож

за

2021 piK е збитковим.

:О:ПОДаРСЬКУ дiяльнiстъ

н;ж,#^тч*:.L}rхн,Jт^*dН't::Ёl':'#i*Ж
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комун€tльних
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"о:Жo}}
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3.

Лiквiднiсть

,га зобовОязання

одним iз головних завдань пiдприемства у процесi його
функцiонування с забезпечення стiйкого фiнансового стану
Пiдrrр".*.тва. У зв'язку з необхiднiстю оцiнки кредитоспроможностi
пiдприемства i посилення фiнансових обмежень виникас необхiднiсть
в аналiзi лiквiдностi.

основними джерелами забезпечення лiквiдностi е

заJIишки

грошових коштiв на рахунках, дебiторська заборгованiсть споживачiв за
послуги по водопостачанню та водовiдведенню минулих та звiтного
перiодiв, iнша заборгованiсть та лiквiднi запаси на скJIадах.

Поточнi активи

(тис. грн.)

за 2021 piK

Код
рядка
балансу

Показник

на початок

звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiодч

100

7|54

7969

,Щебiторська
заборгованiсть за продукцiю,

||25

49286

472з4

Iнша поточна
дебiторська заборгованiсть

1t55

бз 16

|з626

1

165

з254

|4097

1

170

68

54

Iншi оборотнi активи

1190

3795

264,7

Разом

1195

б9875

85627

Запаси

1

товари, роботи, послуги

Грошi та iх еквiваленти

(

рахунки в банку)

Витрати майбутнiх
перiодiв

Поточнi зобов'язання за 2021 piK

(тис. грн.)

на початок

Показник

звiтного

Векселi виданi

Поточна
BaHicTb:

кредиторська

4|з22

На кiнець
звiтного

2/1/

за

товари,

роботи,

розрахунками
бюджетом

розрахунками

зi

розрахунками з оплати

цi

!оходи

iодiв

Iншi

зобов'язання

СТаНОМ

майбутнiх
поточнi

На 31 ГРУДНя 202l р. поточнi активи ькладають

85 б27

тис.
|рн., що на 15 752 тис. грн. бiльше чим на початок звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду складают
ь 52 I85 тис.
грн, та у порiвняннi з початком звiтного .r.рiоду, зменшились
на lЗ 454

тис. грн.

Показники фiнансового стану (лiквiдностi)
наведенi у !одатку J\Ъ 2
ло Звiту.
4. liколоr,iчшi аспекти

основноЮ

функцiею Пiдприемства е експлуатацiя водопровiдного
господарства. Пiдприсмство виробляс питну
Воду, яка вiдповiдае вимогам
дсн та правилам <Гiгiенiчнi вимоги до води питноТ, призначено[
для
споживання людиною> ({Сан. ПiН 2.2.4-1 71-1
0).
основними напрямками забруднення навколишнього
середовища €

- забруднення атмосфери

:

- повiтря;

- забруднення водних pecypciB;

- забруднення грунту вiдходами житт€дiяльностi

населення.

на сьогоднiшнiй день спостерiга€ться тенденцiя
до погiршення якостi
поверхневих

джерел води за рахунок впливу рiзних чинникiв, u aura,
- безсистемна господарська дiяльнiсть з
порушенням допустимих меж
освоення територiй;
- надмiрна iнтенсифiкацiя використання
природних pecypciB;
- забрулнення та замулення

рiчок.

п
-

забрулнення природного походження насамперед пов'язано з
iнтенсивною вибiркою пiску та гравiю на рiчках Буковини (Щнiстер, Пруr,

Черемош), хiмiзацiя сiльськогосподарських земель, забудова прибережних
територiй та iншi екологiчнi негаразди. Все це та стiкання в рiчки великоi
кiлькостi неочищених та недостатньо очищених стiчних вод впливае на
якiсть води та протягом року змiнюеться в гiршу сторону, особливо у
весняно-лiтнiй перiод.
5.

Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика

Протягом 2О2| року одним iз прiоритетних напрямкiв дiяльностi

було

зzшучення висококвалiфiкованих фахiвцiв.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2021 piK становила б88
штатних одиниць. Товариство поважа€ права людини i не допускае

Пiдприемства

дискримiнацiТ з полiтичних, релiгiйних, нацiональних, гендерних, сТаТеВИХ
чи iнших мотивiв. Ми надаемо piBHi можливостi у працевлаштуваннi,
професiйному й особистiсному зростаннi BciM спiвробiтникам.

працiвникiв та роботодавця врегульованi
Колективним договором. Колективниttц договором регулюються
виробничi, трудовi вiдносини з урахуванням соцiально - економiчнИх
iHTepeciB працiвникiв Пiдприемства. Система та форми оплати працi,
система заохочень та премiювання, соцiальнi гарантii регламентованi
окремим Положенням до колективного договору, якi € невiд'емними

Взасмовiдносини

його частинами.

Робота з охорони працi в Пiдприсмствi проводиться згiдно вимог

чинного законодавства УкраiЪи.

Вiдповiдно до ст. 20 Закону Украiни <Про охорону працi>, до

Колективного договору пiдприемства включено комплекснi заходи щодо
досягнення встановлення нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничоГо
середовищо, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiГання
випадкам травматизму, професiйних захворювань, аварiям та пожеЖаМ:
визначенi обсяги та джерела фiнансування з€вначених заходiв.
Основними завданнями управлiння охорони працi е:

_

опрацювання заходiв щодо здiйснення державноi полiтики
охорони працi;

З

_

пiдготовка, прийняття та реалiзацiя заходiв, спрямованих На
забезпечення н€tлежних безпечних i здорових умов працi;
_ органiзацiю i проведення навчання працiвникiв З пиТаНЬ
охорони працi;

_

забезпечення нормативних санiтарних, гiгiенiчних умов працi;

забезпечення працiвникiв засобами iндивiдуальноГо

Та

колективного захисту;
8

забезпечення оптимЕlJIъних
режимiв працi та вiдпочинку працiвникiв
в межах робочого часу;
-

забезпечення санiтарно-побутового
обслуговування

професiй.

;

забезпечення професiйного
добору працiвникiв окремих

пiдприсмство веде бiзнес вiдкрито
та прозоро, вiдповiдно
чинного
законодавства, Безумовний
прiориr., - .r"о". ведення бiзнесу до
з
нульовою
толерантнiстю до корупцii.
уповноваженим з питань протидii
корупцii був проведений аналiз
ПОСаДОВИХ i
РОбОЧИХ iНСТРУКЦiй Працiв""пi" пiдприем.iuu
,u визначенi
працiвники , в посадових iнструкцiях
яких наявнi ор"u"iruцiй"о-ро.порядчi
Tal або адмiнiстративно-господарськi
функцii.

пiдПРИтство дотримусться Антикорупцiйнот
програми на
ЗаКОНУ УКРаТНИ Вiд 14.1О.2О14
року ,,про запобiгання
|"rffiН:
L

6.

Ризики

Ключовi ризики досягнення
цих цiлей:
- збiльшення безнадiйних боргiв через
l - - зниження рiвня платiжнот
.
дисциплiни населення та органiruцiИ.

Фiнансовi ризики

зважаючи на те, що основним
видом дiяльностi Пiдприемства
надання послуг з водопостачання
та водовiдведення для споживачiв,€
пiдприемство с надто чутливим
до фiнансових ризикiв, пов'язаних
несплатою споживачами BapTocTi
з
orp"ru"r)r послуг.
основним джерелом забезпечення
лiквiдностi пiдприемства с
оборотнi активи, якi забезпечують
його
своечасне виконання зобов'язанъ.
OcHoBHi фiнансовi зобов'язання
пiдприемства включають
заборгованiсть, OcHoBHa
дебiторську
цих фiнансових зобов'язань забезпечити
".u
фiнансування дiяльносri .riд.rрrсмства.

Пiдприемство

боржникiв за
з

абор гов ано cTi .

НаД аН

вживае
Н

i

звертаемо увагу,

.'o.r'r.J

]ТОi"-# "*"-Ъ"#

що вплив

.il:::L

:i,..'.XH

економiчноi кризи та полiтичноi
нестабiльностi, а також
епiдемiологiчного стану
^
щодо поширення
lcopoHaBipycy C.VID-'9,
якi тривають в yKpaiHi та в
усьому cBiTi, а також
1хне остаточне врегулювання
неможливо передбачити з
вiрогiднiстю, i вони можуть
негативно вплинути на eKoHoMiKy достатньою
Украiни та
операцiйну дiяльнiсть Пiдпри€мства.

Ризики у сферi кiбербезпеки
Корпоративна iнформацiйна система ПiдприеМства може бути
пошкоджена вiрусними атаками або зовнiшнiм втручанням. Для
запобiгання та пом'якшення цього ризику було здiйснено низку
заходiв. Iнфраструктура мережi була покращена з метою зменшення

процес
ризику несанкцiонованого зовнiшнього втручання. Здiйснюеться
резервного копiювання для забезпечення максимztльно можливот
безпеки корпоративних бiзнес даних.
7. Дослiд?кецrrя

та irrrrовацii

найважливiшою цiллю нашого Пiдприемства е якiсний cepBic
обслуговуваннi клiентiв.

Пiдприемство прагне чути cBoix клiентiв,

в

а тому

створило
можливiсть оплати через засоби IHTepHeTy, створило стандарти якостi
обслугоВуваннЯ та побуЛув€lлО ефективНу комунiкацiЮ з клiснтами в офiсi
та засобами електронного зв'язку.

Пiдприемство запустило в дiю телефоннi застосунки, якi
допомагають споживачам оплатити та замовити рiзнi послуги
постачыIьника.

Пiдприсмство заключило Кредитну та Проектну Угоду де виступае

Проекту> з <<Позичzllrьником)) KFW,
<Органiзацiя-виконавець
Франкфурт-на-Майнi та Кабiнет MiHicTpiB Украiни на фiнансування витрат
модернiзацiт системи
на iнвестицiйнi заходи реконструкцii

як

з

та

водопостачання (водоочисних споруд та розподiльчоi мережi) у Чернiвцях.
8. Фiшаrrсовi irrBecTlrцii

Пiдприемство

протягом 202t року не здiйснюв€lJIо iнвестицiйноТ

I

I

l

дiяльностi.
9.

Перспективи розвитку

роздрiбний ринок надання послуг, як частина сектора
водопостачання та водовiдведення Украiни буле схильний до значних
перетворень, в основному пiд впливом, як локutлъних, так i глобальних
трендiв. основним завданням Пiдприемства € активне управлiння
трансфоРмацiсЮ бiзнесУ длЯ пiдвищеннЯ комерцiйноi ефективностi,

пЪлiпшення сприйняття Пiдприемства, полiпшення функцii маркетингу i
продажiв, конкурентоспроможнiсть на вiльному ринку, надання нових
продуктiв i послуг, покращеного клiентського досвiду.
,Щирекцiя Пiдприемства визначила ocHoBHi напрямки розвитку:
10
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l

l
I

l

l
l

_

дослlдження ринковоi кон'юнктури
для забезпечення
цiни на надання послуг водопостачання та водовiдведенняоптимальноi
кiнцевому
споживачу;
_ впровадження системи
оцiнки ризику, розробка та впровадження
методики формування завдання на
ru*упi"п-сировини та матерiалiв;
- розробка та запровадження механiзму
цiноутворення, формування
пакету цiнових пропозицiй;
_ з€lJIучення нових
клiснтiв, утримання iснуючих шляхом
створення
комфортних та якiсних
умов обслуговування з надання послуг;
- розробка програми автоматизацii
дiяльностi;
- впровадження системи прогнозування;

- впровадження мобiльного
додатку;

-

проведення сертифiкованого аудиту

системи Управлiння Якоътi

стандарту;

у

та отримання сертифiкату
"iдпо"iдпоъri до вимог мiжнародного

- стимулювання побутових споживачiв
до n.o.orlrrurr,
- розробка полiтики залучення

фiнансових pecypciB.

Вi,ц iMeHi керirзниц'ва КомунаJIьного
пiдприсмсr,ва
< Черrriвuiводоканал>,

Генеральний директор

Зндрiй

Колесник
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