1.Цілі діяльності ДЕРЖАВНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» та структура власності
за 2016 рік
ДЕРЖАВНЕ
ПРОМИСЛОВЕ
ПІДПРИЄМСТВО
“КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ“ (основний вид діяльності по ЗКГН-19780 повносистемні водоводи, по КВЕД-2010 -36.00- Забір, очищення та постачання води),
підприємство – монополіст, що засноване на державній формі власності та створене для :
надання послуг з централізованого водопостачання за допомогою комплексу об’єктів, споруд,
розподільчих водопровідних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом, для міста
Кривий Ріг та п’яти прилеглих сільських районів Дніпропетровської області, а також
забезпечення їх технічною водою;
- перекачки шахтних вод від шахт в шламосховища гірничо – збагачувальних комбінатів;
- перекидання води у маловодні регіони каналами і водогонами;
- регулювання стоків річок Інгулець, Саксагань, Бокова та Боковенька;
- промивка річок Інгулець прісною водою після скидів високомінералізованих вод гірничометалургійних підприємств Кривбасу, що дає можливість забезпечувати питне водопостачання
міста Миколаєва та зрошувати сільгоспугіддя Миколаївської та Херсонської областей.
ДПП “КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ“ відноситься до категорії підприємств, що
мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Підприємство повністю забезпечує
потреби з водопостачання промислового комплексу Кривбасу, організацій і установ соціальної
інфраструктури міста та Криворізького, Апостолівського, Широківського, Софіївського,
П’ятихатського районів.
Майже тисяча працівників підприємства обслуговують :
 П'ять водосховищ: на річках Саксагань та Інгулець (Макортівське, Кресівське, Саксаганське,
Карачунівське) та штучне Південне водосховище, загальною ємкістю 437,0 млн.м.куб.;
 Канал Дніпро-Кривий Ріг, пропускною спроможністю 41 м.куб/сек., потужністю 929.млн
м.куб на рік, довжиною 42 км., що є основною водною артерією Кривбасу;
 Три комплекси очисних водопровідних споруд потужністю 950 тис.м.куб. на добу;
 Магістральні водогони діаметром 500-1400 мм;
 33 насосних станцій;
 55 електропідстанцій;
 повітряні лінії зв'язку, телефонні станції, радіостанції;
 комплекс споруд для транспортування шахтної води.
Орган управління підприємством – Дніпропетровська обласна державна адміністрація.
За 2016 рік підприємство надало послуги з централізованого водопостачання обсягами:
105813,5 тис.м3 питної води, 67199 тис.м3 технічної води та перекачало 16178тис.м3 шахтних
вод. Чистий дохід від реалізації основного виду діяльності за 2016р. склав 287 153, 0 тис. грн.
Основним споживачем питної води є Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» яке спожило
за 2016р. 90337 тис.м3 питної води, що складає 85,4 відсотка від загального обсягу реалізації
питної води.
Основним постачальником електроенергії для підприємства є ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».
Середньоспискова чисельність працівників підприємства за 2016р.- 1052 особи ; крім того на
01.12.2016 року 17 працівника підприємства знаходилися на мобілізації та строковій військовій
службі; 3 особи працювали за цивільно-правовими договорами .
Фонд оплати праці штатних працівників – 69135,5 тис.грн;
Середня заробітна плата штатних працівників – 5476,5 грн.
Заборгованості по виплаті заробітної плати немає.
Капітальні інвестиції за 2016 р. склали – 638,0 тис.грн.

2. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства,
включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага які він отримував у 2016 році.
Оплата праці
генерального директора
ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ»
здійснюється відповідно до укладеного «Контракту з керівником підприємства,що є у державній
власності» від 21.11.2016 року. Пунктами 16-17.19 розд.3 Контракту передбачені умови
матеріального забезпечення:
«За виконання обов’язків , передбачених контрактом,керівникові нараховується заробітна плата за
рахунок частки доходу, одержаного підприємством у результаті його господарської діяльності,
виходячи з установлених Керівнику:
- посадового окладу у розмірі 30 000,0 ( тридцять тисяч) гривень і фактично відпрацьованого
часу;
- премія за підсумками роботи за рік відповідно до умов, показників та розмірів преміювання,
затверджених Органом управління майном;
- премія за підсумками роботи за квартал відповідно до умов, показників та розмірів
преміювання, затверджених Органом управління майном;
- винагорода за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку.
У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини
підприємства премія та винагорода Керівникові не нараховується.
Премія та винагорода не нараховується також у разі:
- збитковості підприємства;
- незабезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань охорони праці,
протипожежної безпеки, забезпечення режиму секретності;
- випадків травм, каліцтв, поранень, смерті, працівників підприємства, що пов’язані з
виконанням службових обов’язків;
- несвоєчасної сплати податків та інших обов’язкових зборів;
- наявності штрафних санкцій до підприємства з боку фіскальних органів;
- наявності скарг щодо якості послуг підприємства з боку споживачів;
- порушення трудової дисципліни;
- невиконання розпоряджень облдержадміністрації та наказів її структурних підрозділів,
виданих у межах повноважень;
- невиконання керівником умов контракту.
За період з травня 2016 року по 31.12.2016 року керівнику підприємства нараховано та
виплачено заробітна плата у розмірі 132 044(сто тридцять дві тисячі сорок чотири) гривні,68
коп, та додаткове благо (часткова оплата
медичної страховки) у розмірі 335,0(триста
тридцять п’ять) гривень.
3. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та
результати діяльності ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» та заходи щодо
управління такими ризиками
Істотними факторами ризику, що впливають на кінцевий результат діяльності державного
підприємства ДПП «Кривбаспромводопостачання» є зовнішні фактори, які викликані частими
змінами у державній політиці з регулювання господарської діяльності суб’єктів господарювання.
Так негативний вплив у 2016 році мали зміни у Податковому кодексі України щодо визначення
податкових зобов’язань з податку на додану вартість по касовому методу для підприємствпостачальників електроенергії, тоді як для підприємств – надавачів послуг з централізованого
водопостачання умови визначення зобов’язань з ПДВ залишилися по першій події. Внаслідок цих
змін підприємство сплатило в 2016 році більше 6,9 млн. гривень податку на додану вартість ніж
було заплановано у фінансовому плані підприємства, що призвело до гострого браку обігових
коштів та нарахуванню штрафних санкцій.
Ще залишається фактор ризику для стабільної роботи підприємства - це наявність значних сум
заборгованості по штрафним санкціям та неустойках, визнаними Господарськими судами за
позовами кредиторів - енергопостачальників. Надані судами Рішення за позовами знаходяться на
виконанні у державній виконавчій службі України, що постійно загрожує підприємству арештом
майна та діючих розрахункових рахунків.

У вирішенні цього питання у 2017 році допоможе прийнятий з 03.11.2016 року Закон України №
1730-VII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення
за спожиті енергоносії»
4. Відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає
оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних
коштів»
1. Договір про закупівлю № 229/149078 від 24.06.2016 року з ПАТ «Дніпроазот» - закупівлі хлору
рідкого;
2. Договір про закупівлю №203 від 01.06.2016 року з ТОВ Торгівельний дім «Євротрубпласт»
(поставка труб, трубок, шлангів, фітингів ПЕ)%
3. Договір про закупівлю № 5 від 15.01.2016 року з ТОВ «Кривбасоптіма» ( поставка бензину
А-92 наливом);
4.Договір про закупівлю № 337/290БКДГ -0100 від 28.11.2016 року (поставка бензину та оливи
мастильної);
5.Договір про закупівлю № 319 від 01.11.2016 р. з ФОП Решотка С.П. (поставка палива рідинного
та газу, олив мастильних).
5.Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або
місцевим бюджетом, державними та /або місцевими установами, підприємствами та
організаціями, включаючи договірні зобов’язання підприємства., що виникають у
результаті державно-приватного партнерства

Договори про надання послуг централізованого водопостачання
( комунальні підприємства)
дата
Назва
договір №
реєстрації
1

КП "Кривбасводоканал"

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

КП "Фрунзенське ЖКП"
Нивотрудівське ЖКП
Широківське ЖКП
Лозуватське ЖКП
Радушненське ЖКП
Веселівське ЖКП
Надеждівське ЖКП
Глеюватський КРЕП
ЖКП ДЖЕРЕЛО
КП "Софіївське"
КП "Показове"
КП "Лідер" Новоюлівської сільради
КП "Комунальник плюс"
КП "Дерой"
КП "Новопілля"
КП "Дар"
КП "Надія"
Гейківське ЖКП

19

17/10-ЗБУТ
24
25
37
34
36
30
35
32
33
23
21
20
19
28
22
26
27
31

29.12.2016/
20.01.2017
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
07.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
07.12.2016
09.12.2016
05.12.2016
08.12.2016
08.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
09.12.2016

20
21
22
23
24
25

Христофорівський ЖКП
Софіївське ЖКП
Ордженікідзівське ЖКП
КП "Ритуал Сервіс Плюс"
КП "Сансервіс"
КП П'ятихатської міської ради
"Житлокомплекс"

26

КП "АПОСТОЛОВЕВОДОКАНАЛ"

27
28
29
30
31
32
33
34
35

ЖКП "Марянське-1"
КП "Патріот"
КП "Марянське - 2"
КП "Добробут"
КП Першотравенське Джерело
КП Вогник
КП
Нововасилівське
КП "Відродження" Вакулівської сільради
КП
Оріон

39
29
38
44/11
45/ 211

09.12.2016
26.12.2016
05.12.2016
21.03.2017
09.12.2016

3 т/б

09.12.2016

3 т/н
41 КхВК
6 т/н
2 КхВК
1 КхВК
5 КхВК
16 КхВК
3 КхВК
25 КхВК
31 КхВК
21 КхВК

09.12.2016
27.12.2016
26.12.2016
09.12.2016
26.12.2016
26.12.2016
26.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
26.12.2016
09.12.2016

Договори про надання послуг централізованого водопостачання (Бюджетні
підприємства)
Назва
36
37
38
39

"Крив.рай.держ.ветеринарна лікарня"
КЗ "СТАРОДОБРОВІЛЬСЬКИЙ ПНІ" ДОР"
КЗ "КРИВОРІЗЬКИЙ ПНІ" ДОР"
Дніпропетровський регіональний центр з
гідрометеорології

Генеральний директор

договір №

дата реєстрації

42
40
41

19.01.2017
05.01.2017
12.01.2017

43

20.02.2017

Є.О. Прокопчук

