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1. Загальні положення 

1.1. Відповідно до даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України Комунальне підприємство «Водоканал» має наступні реквізити: 

- Місцезнаходження: 69002, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая (Артема), 61 

- Код ЄДРПОУ: 3327121 

- Правовий статус: юридична особа 

- Засновники (учасники): орган управління - Запорізька міська рада. 

1.2. Види діяльності за КВЕД: 

36.0 Збір, очищення та постачання води 

85.32 Професійно-технічна освіта 

85.59 Інші види освіти 

49.41 Вантажний автомобільний транспорт 

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель 
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1.3. Ліцензії: 

Вид діяльності, що підлягає 

ліцензуванню 

Орган, що видав 

ліцензію 

Серія, № 

ліцензії 

Термін дії ліцензії 

надання освітніх послуг з 

професійної освіти 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

АЕ №636912 28.05.2015 – 

28.05.2020 

централізоване 

водопостачання та 

водовідведення 

Національна 

комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у 

сфері комунальних 

послуг 

АГ №500067 

 

06.07.2012 – 

05.07.2017 
Постановою НКРЕКП від 

21.04.2017 №522 ліцензція 

переоформлена на 

безстрокову 

створення об’єктів 

архітектури 

Державна 

архітектурно-

будівельна 

інспекція України 

АВ №595109 12.10.2011 – 

12.10.2016 

на теперішній час 

здійснюється 

переоформлення 

постачання теплової енергії Запорізька обласна 

державна 

адміністрація 

АЕ №190393 17.10.2012 – 

16.10.2017 

придбання, зберігання, 

перевезення, використання 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин 

згідно з переліком 

Державна служба з 

лікарських засобів і 

контролю за 

наркотиками 

АВ №611856 26.02.2012 – 

26.01.2017 

продовжено з 

20.04.2017 до 

20.04.2022 
 

1.4. Статутний капітал підприємства станом на 01.01.2010 – 115 352 тис.грн., який 

змінювався та станом на 31.03.2017 склав суму 138 956 тис.грн. 

1.5. Керівний склад КП «Водоканал» за період з 01.01.2010 по 31.03.2017 

 ПІБ посадової особи Посада Період в якому посадова 

особа займала посаду 

Косорига Віталій Юрійович Генеральний директор 26.11.2009 – 03.12.2010 

Бичихін Володимир 

Анатолійович 

Генеральний директор 07.12.2010 – 10.08.2012 

Очеретько Ігор 

Валерійович 

Генеральний директор 11.08.2012 – 20.10.2012 

01.11.2012 – 01.04.2014 

Клюєв Михайло 

Олександрович 

Генеральний директор 06.05.2014 – 06.08.2015 

Басанський Сергій 

Володимирович 

Генеральний директор 07.08.2015 – 18.10.2015 

19.10.2015 – 29.06.2016 

Нікіфоров Олексій 

Вікторович 

Генеральний директор з 30.06.2016 по теперішній 

час 

Шаланкова Ганна 

Федорівна 

Головний бухгалтер 04.04.2002 – 14.08.2012 

Ступенко Ніна Іванівна Головний бухгалтер з 18.09.2012 по теперішній 

час 
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1.6. Огляд основних видів діяльності підприємства. 

Водопостачання. 

КП «Водоканал» здійснює виробництво питної води на Дніпровських водопровідних 

станціях №№1,2 (ДВС-1, ДВС-2) та транспортує її споживачам міста Запоріжжя, пмт 

Вільнянськ, пмт Миколаївка та для частки Запорізького району (п. Богатирьова, Лежено, 

Балабіно, Кушугум). 

Джерелом водопостачання є р. Дніпро вище платини. Водозабірні та очисні споруди 

ДВС-1 розташовані на лівому березі, ДВС-2 – на правому. 

На ДВС-1 та ДВС-2 для отримання питної води застосовуються традиційні методи 

очищення: хлорування, коагулювання, відстоювання, фільтрування. Знезараження води та 

забезпечення необхідної концентрації хлору перед подачею у розподільчі системи міста 

здійснюється на станціях хлорування води. 

З метою видалення суспензії, колоїдних та розчинених у воді домішок застосовуються 

реагентні методи обробки води. У якості реагентів застосовуються коагулянти та 

флокулянти. Якість води в джерелі, за ланками очищення та питної води цілодобово 

контролюється лабораторіями ДВС-1 та ДВС-2. 

Водовідведення. 

Стічні води міста проходять через систему каналізаційних колекторів та насосних 

станцій і потрапляють на очисні споруди. Стічні води проходять механічну та біологічну 

очистку на Центральних очисних спорудах лівого берега (ЦОС-1) та Центральних 

очисних спорудах правого берега (ЦОС-2). Процес очищення також контролюється 

лабораторіями. 

Загальна протяжність мереж, що знаходяться на балансі КП «Водоканал» станом на 

01.04.2017: 

- водопроводу – 2 550,2 км (в т.ч. зношених – 1577,8 км (61,9%)); 

- каналізації – 985,7 км (в т.ч. зношених - 587 км (59,6%). 

Рівень зносу комунальної інфраструктури КП «Водоканал» має високий рівень - 62% 

та потребує заміни, реконструкції та модернізації.  

За останні 8 років КП «Водоканал» здійснив заміну понад 50 км зношених 

водопровідних та каналізаційних мереж. Разом з цим, проведений аналіз фінансово-

господарської діяльності підприємства вказує на те, що робота по відновленню зношених 

водопровідних та каналізаційних мереж проводилась дуже повільними темпами. 

 

1.7. Середньооблікова кількість працівників та витрати на оплату праці: 

Звітний рік Кількість 

працівників 

витрати на оплату 

праці, тис.грн. 

2010 3 392 116 405 

2011 3 443 125 233 

2012 3 411 121 316 

2013 3 258 122 770 

2014 3 242 129 093 

2015 3 191 148 829 

2016 3 071 155 422 

І квартал 2017 3 057 39 944 
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2. Оцінка потенційних збитків, фінансових втрат та операційної 

неефективності КП «Водоканал» 
2.1. Операції, які призвели до потенційних збитків КП «Водоканал» за період, що 

аналізувався (2010 – І квартал 2017). 

№ 

з/п 

Зміст операції Період Сума, 

тис.грн. 

1 Послуги у сфері інформатизації та обліку 

комунальних платежів 
всього 

у т.ч.: 

5 047,40 
 

2013 1 459,80 

2014 2 894,80 

2015 436,9 

2016 255,9 

2 Непрофільні операції з експорту вугілля всього 

у т.ч.: 

11 789,7 

2013 11 789,7 

3 Непрофільні операції з експорту олії та соєвих 

бобів 
всього 

у т.ч.: 

2 013,5 

 

2013 2 013,5 

4 Дебіторська заборгованість по безнадійним 

авансам 

всього 

у т.ч.: 

5 644,8 

2012 1 962,9 

2013 3 681,9 

5 Придбання неякісних матеріалів (вживані труби, 

запчастини) 

всього 

у т.ч.: 

6 464,6 

2013 6 464,6 

6 Придбання хім. реагентів за завищеними цінами всього 

у т.ч.: 

1 752,8 

2010 144,7 

2012 1 608,1 

7 Завищення цін на матеріали у складі будівельних 

послуг 

всього 

у т.ч.: 

2 479,9 

2016 2 479,9 

 Загальна сума збитків  35 192,7 
 

2.2. Операційна неефективність КП «Водоканал» за період, що аналізувався (2010 –  

І квартал 2017). 

№ 

з/п 

Зміст операції Період Сума, 

тис.грн. 

1 Необґрунтовані витрати на придбання юридичних 

послуг 

всього 

у т.ч.: 

1 757,4 

 

2013 1 757,4 

2 Ремонтні роботи (необґрунтована заміна 

постійного підрядника на сумнівного контрагента 

ТОВ «Югсервіс-КБ») 

всього 

у т.ч.: 

3 221,2 

2010 169,3 

2011 542,7 

2012 652 

2013 1 524,8 

2014 332,3 
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3 Придбання контрольно-вимірювальних приладів у 

сумнівного контрагента  

ТОВ «Машхолдінг» 

всього 

у т.ч.: 

2 315,9 

2013 2 315,9 

4 Необґрунтовані фінансові витрати всього 

у т.ч.: 

6 410,3 

2010 367,2 

2011 312,4 

2012 815,3 

2013 2 709,1 

2014 1 467,3 

2015 738,9 

5 Невикористаний ресурс по зниженню собівартості 

шляхом скорочення понаднормативних втрат 

(витрати на електроенергію, податки, збори) 

всього 

у т.ч.: 

84 018,1 

2010 5 301,3 

2011 14 864,3 

2012 20 047,6 

2013 12 351,8 

2014 11 200,4 

2015 10 349,3 

2016 9 903,4 

6 Договір про відступлення права вимоги боргу (операція не призвела до 

збитків, проте укладання договору спричинило можливі фінансові ризики) 

 Загальна сума операцій  97 722,9 
 

2.3. Операції які не призвели до фінансових втрат. 

№ 

з/п 

Зміст операції Період Сума, 

тис.грн. 

1 Послуги прийому та обробки вхідних дзвінків 

споживачів 

всього 

у т.ч.: 

3 180,0 

2013 620,0 

2014 960,0 

2015 880,0 

2016 720,0 

2 Недоотримання виручки від Концерну «МТМ» 

внаслідок не врегулювання договірних відносин у 

2014-2016 (на теперішній час відносини 

врегульовані у содовому порядку шляхом підписання 

Мирової угоди) 

всього 

у т.ч.: 

56 272,2 

2015 15 709,2 

2016 33 352,1 

1 кв. 

2017 

7 210,9 

 

3. Операції, які призвели до потенційних збитків підприємства 

 
3.1. Послуги у сфері інформатизації та обліку комунальних платежів 

 

КП «Водоканал» з вересня 2013 по жовтень 2016 отримувало від МКП «Основаніє» 

послуги, пов’язані з нарахуванням, обліком та систематизацією комунальних платежів за 

допомогою програмного комплексу  «Розрахунок комунальних платежів м. Запоріжжя, 

2013» та «Субсидії» (далі – ПК). Одночасно КП «Водоканал» отримувало аналогічні 

послуги від ТОВ ВКФ «ГЮСС» з яким працювало з 2008 року по 2016 рік. Крім того, 
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підприємство на підставі окремого договору, укладеного з ТОВ «Міські Комунальні 

мережі», отримувало доступ до ПК «Розрахунок комунальних платежів м. Запоріжжя, 

2013».  

Підприємством укладено з МКП «Основаніє» три договори, а саме: 

1) договір субпідписки на пакет програмного комплексу «Розрахунок комунальних 

платежів м. Запоріжжя, 2013» від 29.08.2013 № 1СП. Предметом даного договору є 

надання МКП «Основаніє» (Абонентом) на платній основі КП «Водоканал» 

(Субабоненту) право користування програмним комплексом «Розрахунок комунальних 

платежів м.Запоріжжя, 2013» (ПК), який забезпечує опрацювання, упорядкування та 

зберігання бази даних Субабонента. За даним договором Абонент зобов’язується надавати 

технічні умови для обліку та зберігання бази даних Субабонента, сприяти підтримці щодо 

використання функціоналів ПК, проводити перерахунок субабонентської плати у випадку 

не забезпечення доступу до ПК, повідомляти про всі зміни у вартості ПК. Відповідно до 

умов договору субабонентська плата встановлюється у розмірі 0,6% від грошових коштів, 

фактично сплачених населенням протягом звітного періоду. Згідно з умовами додаткової 

угоди до договору від 07.07.2014 субабонентська плата зменшена до 0,4% від фактично 

сплачених комунальних платежів за звітний місяць починаючи з 01.04.2014р. 

До даного договору не додані кошторис, перелік діючих функціоналів ПК та ліцензія. 

Крім того, умовами договору не обумовлений чіткий порядок експлуатації ПК, адреса 

використання ПК та обладнання на якому встановлюється ПК. 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку по рахунку 631.1 «Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками (послуги)» за період з вересня 2013 по вересень 2014 

вартість отриманих від МКП «Основаніє» послуг щодо супроводження ПК складає суму 

1 412 211,04 грн. 

2) договір підписки на скомпільовану версію функціоналу «Розрахунок субсидії» з 

програмним модулем «Субсидії» програмного комплексу «Розрахунок комунальних 

платежів м.Запоріжжя, 2013» від 30.09.2013 № 1-ПС. Предметом даного договору є 

надання МКП «Основаніє» (Підприємством) на платній основі КП «Водоканал» 

(Абоненту) право користування програмним модулем, який входить до програмного 

комплексу «Розрахунок комунальних платежів м.Запоріжжя, 2013», що забезпечує 

опрацювання, упорядкування та зберігання бази даних Субабонента. Умовами договору 

обговорено адресу підключення Абонента до ПК – м.Запоріжжя. вул.Артема, 61 

(фактична адреса КП «Водоканал»). За даним договором МКП «Основаніє» 

зобов’язується надавати технічні умови для обліку та зберігання бази даних Абонента, 

надавати консультації та інші послуги, аналогічні попередньому договору. 

Відповідно до умов договору абонентська плата встановлюється у розмірі 0,56% за 

кожний оброблений запит за звітний місяць. 

До даного договору не додані кошторис, перелік діючих функціоналів модулю ПК. 

Крім того, умовами договору не обумовлений чіткий порядок експлуатації ПК.  

В бухгалтерському обліку по рахунку 631.1 «Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками (послуги)» відображені операції з надання послуг за вищенаведеним 

договором за період з жовтня 2013 по вересень 2014 у сумі 24 887,52 грн. 
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3) договір про надання послуг від 29.08.2013 №1/2-ФНП. Відповідно до умов даного 

договору МКП «Основаніє» (Субдистриб’ютор) надає КП «Водоканал» (Замовнику) 

послуги, пов’язані з веденням реєстрів особових рахунків споживачів комунальних 

послуг, нарахуванням комунальних платежів, забезпеченням тиражування платіжних 

рахунків на оплату комунальних платежів. Згідно з протоколом узгодження ціни вартість 

послуг складає 1% від фактично сплачених населенням комунальних послуг за звітний 

місяць. Додатковою угодою від 07.07.2014 були змінені умови розрахунків за надані 

послуги, а саме: з 01.04.2014 вартість послуг становить 0,9% від фактично сплачених 

населенням комунальних платежів. 

В бухгалтерському обліку по рахунку 631.1 «Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками (послуги)» відображений обсяг наданих послуг за період з вересня 2013 

по вересень 2016 у сумі 3 273 231,94 грн. 

В акті Держфінінспекції у Запорізькій області наведені результати зустрічної звірки 

під час якої встановлено, що МКП «Основаніє» не є автором ПК «Розрахунок 

комунальних платежів м. Запоріжжя, 2013» та отримувало право користування від ТОВ 

«Міські комунікаційні системи» на підставі договору від 23.08.2013 №23/8-1П 

У матеріалах вищенаведеної перевірки також зазначено, що згідно з умовами 

договорів, підписаних між МКП «Основаніє» та ТОВ «Міські комунікаційні системи», 

частина ПК «Розрахунок комунальних платежів м.Запоріжжя, 2013» забезпечена 

необхідним устаткуванням, що має торгову марку ТОВ «Інформаційні комунікаційні 

системи».  

Крім того, КП «Водоканал» укладений договір з ТОВ «Міські комунальні мережі» від 

30.04.2013 №1/1.3-2013 про надання доступу до ПК «Розрахунок комунальних платежів м. 

Запоріжжя, 2013» та підтримці зазначеного ПК.  

На виконання цього договору КП «Водоканал» у червні 2013 перерахувало  аванс у 

сумі 79 971,81 грн. (акт виконаних робіт за травень 2013 на суму 79 971,81 грн, 

проведений у бухгалтерсьому обліку 19.03.2015р.).  

У вересні 2013 сплачено суму 164 906,88 грн. згідно з актами від 30.06.2013 – 

79142,21 грн., від 31.07.2013 – 85 764,67 грн. 

У жовтні 2013 сплачено суму 92 175,83 грн. згідно з актом виконаних робіт за серпень 

2013 на суму 92 175,83 грн., (проведений у бухгалтерському обліку 19.03.2015р.) 

Таким чином, всього за вищенаведеним договором КП «Водоканал» сплачено 

337 054,52 грн. 

Необхідно зазначити, що у 2013 році середньомісячна вартість аналогічних послуг, 

одночасно отримуваних від ТОВ «ГЮСС» складала суму приблизно 57 тис.грн., тоді як 

вартість послуг МКП «Основаніє» після підписання всіх договорів в середньому 

складала 280 тис.грн.  

Слід зазначити, що з 2017 року КП «Водоканал» змінило надавача послуг з 

інформаційного забезпечення та ведення бази даних абонентів міста та уклало договір з 

КП «Центр управління інформаційними технологіями» (ЦУІТ) від 30.12.2016 року. 

Середньомісячна вартість послуг складає суму 43,5 тис.грн. 

Аналізуючи зміст вищенаведених операцій можна зробити висновки: 
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1. КП «Водоканал» отримувало у користування ПК через третю особу та фактично 

мало самостійно експлуатувати зазначений ПК. Незважаючи на це, підприємство залучає 

МКП «Основаніє» для виконання своїх функцій по веденню особових рахунків абонентів. 

2. КП «Водоканал» одночасно отримувало одні і ті самі послуги з ведення особових 

рахунків населення та нарахування комунальних платежів від МКП «Основаніє» у т.ч. за 

період:  

вересень – грудень 2013 – 661 931,8 грн 

січень-грудень 2014 – 1 918 581,45 грн. 

січень-грудень 2015 – 436 772,37 грн. 

січень-жовтень 2016 – 255 946,30 грн. 

та від ТОВ «ГЮСС»  

у 2013 році на суму 695 720,9 грн.;  

у 2014 році на суму 815 451,39 грн.;  

у 2015 році на суму 1 001 124,52 грн.;  

у 2016 році на суму 1 070 814,32 грн. 

Таким чином, КП «Водоканал» неефективно використовувало власні активи шляхом 

залучення МКП «Основаніє» для виконання послуг, що призвело до зволікання обігових 

коштів у сумі 4 710,3 тис.грн. 

Довідково: ТОВ «ГЮСС» з 2008 року по 2016 на підставі договорів забезпечувало 

ведення особових рахунків абонентів міста за допомогою власного програмного 

забезпечення «Розрахунок нарахувань, облік оплати і сальдо населення за холодну воду і 

стоки» (ПЗ). 

3. КП «Водоканал» у 2013 році були укладені договори з МКП «Основаніє» щодо 

інформаційного забезпечення та ведення бази даних абонентів міста без економічного 

обґрунтування. Зокрема, у 2013 році середньомісячна вартість аналогічних послуг, 

отриманих від ТОВ «ГЮСС» складала суму приблизно 57 тис.грн., тоді як вартість 

комплексу послуг МКП «Основаніє» в середньому складала 280 тис.грн. тобто у 4,9 рази 

вище. 

4. З точки зору ділової мети та економічної доцільності укладання договору з ТОВ 

«Міські комунальні мережі» на доступ до ПК є неефективним, оскільки КП «Водоканал» 

отримувало у користування зазначений ПК разом із доступом до нього від МКП 

«Основаніє». Таким чином, КП «Водоканал» допущені необґрунтовані витрати у 2013 

році на суму 337 тис.грн. 

 

3.2. Операції з експорту вугілля.  

 

КП «Водоканал» у 2012 році мав взаємовідносини з постачальником вугілля ТОВ 

НВП «Метал» (м. Дніпропетровськ) на підставі договору від 18.06.2012 №ДП 1806в. 

Умовами поставки вугілля за цим договором є передача вугілля на складі Державного 

підприємства «Гірничо-збагачувальна фабрика «Богучарська» (м. Донецьк). 

Згідно з даними бухгалтерського обліку, КП «Водоканал» придбано вугілля у 2012 

році на суму 2 549 184 грн. з ПДВ (операція відображена по рахунку 631.0 «Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками (товари)»).  

Крім того, КП «Водоканал» у 2012 році були перераховані аванси ТОВ НВП «Метал» 

на суму 2 812 320 грн., які на теперішній час не закриті поставками та не повернуті 

контрагентом. 
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Станом на 01.01.2017 по рахунку 371 «розрахунки по виданим авансам» 

обліковувалась дебіторська заборгованість по виданим авансам у сумі 2 812 320 грн. 

Слід зазначити, що ТОВ НВП «Метал» з 22.09.2015 перебувало у стані банкрутства, 

яке було ініційоване ТОВ «Ексімсервіс». На теперішній час ухвалою господарського суду 

Дніпропетровської обл. від 01.02.2017 у справі №904/3504/15 банкрута ТОВ НВП «Метал» 

ліквідовано, провадження у справі про банкрутство припинено, в Єдиному державному 

реєстрі підприємств (далі – ЄДР) є відмітка про припинення юридичної особи. Таким 

чином, дебіторська заборгованість по виданим авансам у сумі 2 812 320 грн. набула статус 

безнадійного боргу. 

Станом на 31.03.2017 дебіторська заборгованість у сумі 2 812 320 грн. по розрахунках 

з ТОВ НВП «Метал» списана з балансу КП «Водоканал». 

Крім того, КП «Водоканал» у 2012 році укладений договір на поставку вугілля з ТОВ 

«Ексімсервіс» (м.Дніпропетровськ) від 05.12.2012 №П-12/1. Умови поставки аналогічні 

попередньому договору – склад ДП «ГЗФ «Богучарська».  

За даним бухгалтерського обліку, підприємством отримано вугілля від ТОВ 

«Ексімсервіс» у 2012 році на суму 3 267 384 грн. з ПДВ; у 2013 – 9 548 664 грн. з ПДВ 

Довідкова інформація: відповідно до даних ЄДР юридичні особи ТОВ НВП «Метал» 

та ТОВ «Ексімсервіс» зареєстровані за однією і тією ж адресою – м.Дніпро, вул.Артема, 

70. На дату укладання договорів, зазначені юридичні особи мали єдиного бенефіціарного 

власника – Процюк Олександр Іванович. 

Згідно з даними оборотно-сальдових відомостей рахунку 631.0 за 2012-2013, витрати 

КП «Водоканал» на придбання вугілля з урахуванням авансів склали суму  

18 177 552 грн. з ПДВ 

Вищенаведене вугілля передано на комісію ТОВ «КП «Втормет» та ТОВ «Компанія 

Енергетичних систем» (м.Донецьк) для подальшої реалізації на експорт.  

За договором комісії №ДК 1209 від 01.12.2012 ТОВ «КП «Втормет» реалізувало 

вугілля нерезиденту INTERNETIONAL COAL COMPANI LLP, UK (Польща). Відповідно 

до даних бухгалтерського обліку по рахунку 361.1 «розрахунки з покупцями і 

замовниками (матеріали)» вартість реалізованого вугілля у 2012 році склало суму – 

249 285,68 грн. 

Комісійна винагорода за вищенаведеним договором, перерахована ТОВ «КП 

«Втормет», склала суму 51 504 грн. 

ТОВ «Компанія Енергетичних систем» відповідно до умов договору комісії від 

05.12.2012 №ДК 0510 реалізувало вугілля нерезиденту WEST TRAD PIOTR KOWALOW 

LLC (Польща). Відповідно до даних бухгалтерського обліку вартість реалізованого 

вугілля у 2012 році склало суму – 2 201 831,72 грн, у 2013 році – 7 161 321,98 грн.  

За вищенаведеним договором нарахована комісійна винагорода та інші витрати 

пов’язані з реалізацією вугілля у сумі 3 448 690,27 грн. (станом на 31.03.2017 на балансі 

КП «Водоканал» по рахунку 685.3 «Розрахунки з іншими кредиторами (комісія)» 

обліковується кредиторська заборгованість на зазначену у суму). 

Крім того, станом на 31.03.2017 на балансі підприємства по рахунку 361.1 

«Розрахунки з покупцями і замовниками (матеріли)» обліковується дебіторська 
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заборгованість по розрахунках з ТОВ «Компанія Енергетичних систем» у сумі 

2 514 557,63 грн. Тобто, комісіонер привласнив кошти від реалізації вугілля та не 

розрахувався з КП «Водоканал» у повному обсязі. Таким чином, загальна сума грошових 

коштів, отриманих підприємством за вугілля склала 6 848 596,07 грн. 

Крім того, ТОВ «Компанія Енергетичних систем» була нарахована комісійна 

винагорода у сумі 3 448 690,27 грн., що складає 50% від виручки. Проте, КП «Водоканал» 

не сплатив комісійну винагороду, станом на 31.03.2017 на балансі підприємства по 

рахунку 685.3 «Розрахунки з іншими кредиторами (комісія)» обліковується сумнівна 

кредиторська заборгованість. 

Також, необхідно зазначити, що вугілля продано не в повному обсязі, частково 

залишилось на складах ДП «ГЗФ «Богучарська» (м.Донецьк). На теперішній час, 

вивезення вугілля з зони АТО не можливо. Відповідно до даних бухгалтерського обліку 

станом на 31.03.2017 по рахунку 283 «товари на комісії» обліковується залишок не 

реалізованого товару на суму 6 411 444,19 грн.  

Згідно з даними оборотно-сальдових відомостей рахунку 361.1 «Розрахунки з 

покупцями, замовниками (товари)» за 2012-2013, виручка КП «Водоканал» від продажу 

вугілля склала суму 7 097 881,75 грн. 

Таким чином, в результаті здійснення непрофільних операцій з експорту вугілля 

підприємство отримало збитки у сумі 11 789 725,82 грн. (2 812 320 (безнадійні аванси) 

+ 6 411 444,19 (втрачене вугілля, що залишилось в зоні АТО) + 2 514 557,63 (виручка, 

присвоєна комісіонером) + 51 504 (комісійна винагорода) = 11 789 725,82 грн.) 

Слід зазначити, що всі первинні документи за вищенаведеними операціям були 

вилучені правоохоронними органами. Під час перевірки використовувались копії 

документів, бухгалтерський облік, матеріали актів контролюючих органів, в яких 

зафіксовані факти порушення податкового законодавства при здійсненні операцій з 

придбання вугілля у ТОВ НВП «Метал» та ТОВ «Ексімсервіс» (акт Спеціалізованої 

державної податкової інспекції по роботі з ВПП у м.Запоріжжі (далі - СДПІ по роботі з 

ВПП у м.Запоріжжі) від 14.05.2013 №225/28-0/03327121). Крім того, висновки щодо 

потенційних збитків у сумі 6,3 млн.грн. підприємства внаслідок здійснення таких операцій 

наведено у звіті про результати фінансової діагностики KRESTON. 

 

3.3. Операції з експорту олії та соєвих бобів. 

 

У 2012 році КП «Водоканал» здійснювало операції з придбання олії та 

сільгосппродукції, які відправлялись на експорт через комісіонерів.  

Зокрема, відповідно до договору від 18.10.2012 №18/10-ПА, укладеного між КП 

«Водоканал» та ТОВ «Агропортал» (м.Запоріжжя) здійснювалося постачання олії 

соняшникової та соєвих бобів. За даними бухгалтерського обліку у 2012 році придбано 

товарів на суму 5 629 349,98 грн. з ПДВ, у 2013 році на суму 11 576 917 грн. з ПДВ. 

Станом на 31.03.2017 відсутня заборгованість по розрахунках з ТОВ «Агропортал». 

Крім того, КП «Водоканал» укладений договір з ТОВ «Гліцинагро» №18/10-Г від 

18.10.2012 на поставку олії соєвої та бобів соєвих. На підставі вищенаведеного договору 

здійснювалось постачання олії та соєвих бобів. Згідно з даними бухгалтерського обліку у 
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2012 придбано продукції на суму 7 006 509 грн. з ПДВ, у 2013 році на суму 13 490 892,60 

грн. з ПДВ. 

КП «Водоканал» перераховані аванси ТОВ «Гліцинагро», які не закриті поставками та 

не повернуті. Станом на 31.03.2017 по розрахунках з ТОВ «Гліцинагро» обліковується 

дебіторська заборгованість по виданим авансам у сумі 306 559 грн. 

КП «Водоканал» намагалося стягнути заборгованість у судовому порядку. Ухвалою 

Господарського суду Запорізької області від 02.02.2015 у справі за №908/4933/14 

затверджена мирова угода. Постановою суду від 20.12.2016 ТОВ «Гліцинагро» визнано 

банкрутом. КП «Водоканал» були заявлені кредиторські вимоги до боржника, але на 

теперішній час заходи по стягненню заборгованості не призвели до позитивних наслідків.  

Згідно з даними оборотно-сальдових відомостей рахунку 631.0 «Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками (товари)» за 2012-2013, витрати КП «Водоканал» на 

придбання олії та соєвих бобів з урахуванням не повернутих авансів склали суму 

38 010 226,97 грн. з ПДВ. 

У жовтні 2012 року КП «Водоканал» укладений договір комісії з ТОВ «Антаресагро» 

від 18.10.2012 №18/10-к відповідно до якого ТОВ «Антаресагро» (Комісіонер) бере на 

себе обов’язок знайти покупців та укласти з ними договори на реалізацію олії та соєвих 

бобів на експорт. За даним договором КП «Водоканал» передано товар на комісію, який 

було реалізовано: у 2012 на суму 7 429 868,39 грн. у 2013 році на суму 25 358 775,36 грн. 

За даним договором КП «Водоканал» сплачена комісійна винагорода та інші витрати 

за цим договором у сумі 1 070 130 грн. 

ТОВ «Антаресагро» укладались договори на реалізацію товару від імені КП 

«Водоканал» з нерезидентами: ISRABAR OILS & GRAINS LTD (Ізраїль), Agrokam Sp. 

Zo.o (Польща), Wist Sp. Zo.o (Польща), PPH “Standard” Sp. Zo.o (Польща), Gorzowskie 

Towarzystwo Handlu Zagranicznego GOREX (Польща), АО «Кауно Грудай» (Литва), INT 

DARIUSZ KOTARA (Польща). 

В бухгалтерському обліку станом на 31.03.2017 заборгованість по розрахунках з ТОВ 

«Антаресагро» відсутня. 

Згідно з даними оборотно-сальдових відомостей рахунку 361.1 «Розрахунки з 

покупцями, замовниками (товари)» за 2012-2013, виручка КП «Водоканал» від продажу 

олії та соєвих бобів склала суму 32 788 643,75 грн. 

Необхідно підкреслити, що договором комісії визначений порядок розрахунків, за 

яким комісіонер перераховує КП «Водоканал» виручку, отриману від покупців-

нерезидентів у національній валюті України за курсом НБУ на дату укладання договору 

або додаткової угоди, а саме: за курсом долару 7,99 грн. 

Відповідно до офіційних даних фінансового порталу Міністерства фінансів України 

середній курс обміну валют по Україні на дату звіту комісіонера складав 8,15 грн. 

Таким чином, за умови отримання КП «Водоканал» виручки від реалізації продукції у 

валюті контракту (долари США) та продажу цієї валюти за комерційним курсом, 

підприємство імовірно мало отримати дохід у сумі 33 425 429,91 грн. Умовні втрати від 

курсової різниці 636 786,16 грн 
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Розрахунок умовних втрат від курсової різниці: 

дата звіту 
комісі-
онера 

Номенкла
-тура 

товару, 
реалізо-
ваного на 
експорт 

К-сть, 
тн 

загальна 

вартість 
реалізованого 
товару, долари 
США 

загальна 
сума 
реалізова 
ного товару, 

яка 
перерахована 
комісіонером
, грн. 

курс 
долару, 
застосова
ний 
комісіоне
ром (курс 
НБУ на 

дату 
підписан
ня 
договору) 

середній 

комерці
йний 
курс 
долару 

умовна сума 

виручки, яку 
мав отримати 
КП 
"Водоканал" 

Відхилення 
(гр.8 – гр.5), 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31.10.12 олія соєва 
           
44,00    45 320,00    362 242,76          7,99          8,16    369 720,56    7 477,80    

30.11.12 олія соєва 
         
317,03    318 502,20    2 545 788,09          7,99          8,16    2 597 385,44    51 597,35    

30.11.12 
соєві 
боби 

         
508,66    269 589,80    2 154 831,27          7,99          8,16    2 198 504,82    43 673,55    

31.12.12 олія соєва 
         
656,57    640 917,90    5 122 856,78          7,99          8,04    5 152 979,92    30 123,14    

31.12.12 олія соєва 
         
396,26    400 002,56    3 197 220,46          7,99          8,12    3 248 820,79    51 600,33    

28.02.13 олія соєва 
         
617,14    622 135,40    4 972 728,25          7,99          8,12    5 051 117,31    78 389,06    

29.03.13 олія соєва 
         
438,10    430 991,50    3 444 915,06          7,99          8,12    3 497 927,01    53 011,95    

30.04.13 олія соєва 
         
397,00    372 327,00    2 976 009,72          7,99          8,11    3 018 454,99    42 445,27    

31.03.13 олія соєва 
         
285,50    267 905,50    2 141 368,66          7,99          8,12    2 176 464,28    35 095,62    

30.06.13 олія соєва 
         
528,00    488 268,00    3 902 726,17          7,99          8,38    4 091 685,84    188 959,67    

31.12.13 олія соєва 
         
309,00    246 210,00    1 967 956,53          7,99          8,21    2 022 368,94    54 412,41    

   всього  4 497,26    4 102 169,86    32 788 643,75         7,99         8,15    33 425 429,91    636 786,16    

 

Довідково:  

Згідно з даними ЄДР ТОВ «Агропортал», ТОВ «Гліцинагро», ТОВ «Антаресагро» 

зареєстровані за єдиною юридичною адресою: м.Запоріжжя, вул.Рекордна, б.26-А та 

перебувають у стані припинення. 

В актах контролюючих органів зафіксовані факти порушення податкового 

законодавства при здійсненні експортних операцій олії та сільгосппродукції (акт (далі - 

СДПІ по роботі з ВПП у м.Запоріжжі) від 14.05.2013 №225/28-0/03327121, від 18.09.2013 

№128/28-0/03327121). Всього за актами перевірок контролюючим органом донараховано 

ПДВ - 12 997,6 тис.грн. та податку на прибуток - 669,16 тис.грн. 

КП «Водоканал» оскаржувало матеріали вищенаведених перевірок контролюючих 

органів у судовому порядку для чого було залучено сторонню організацію ТОВ ЮФ 

«Принцип» та сплатило за юридичні послуги 1 139 173,69 грн. Витрати на юридичні 

послуги є економічно необґрунтованими, оскільки КП «Водоканал» мало достатню 

кількість штатних фахівців-юристів (опис операції наведений у розділі 7.1.). 
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Таким чином, в результаті здійснення вищенаведених операцій підприємство 

отримало збитки у сумі 2 013 475,16 грн. внаслідок: 

1. Перерахування авансів постачальнику, повернення яких є безперспективним - 

306 559 грн.; 

2. Економічно необґрунтованого залучення комісіонера для реалізації продукції на 

експорт. Фактично торгова маржа операції складає 1,2%, тоді як за умови самостійного 

продажу товару торгова маржа мала скласти понад 3% 

3. Отримання виручки від комісіонера не у валюті, а у гривнях за курсом НБУ на дату 

договору. За умови отримання виручки у валюті контракту та продажу її на валютному 

ринку за комерційним курсом доходи мали б скласти суму 33 425 429,91 грн. Умовні 

втрати від курсової різниці 636 786,16 грн. 

4. Здійснення додаткових витрат у вигляді комісійної винагороди у сумі  

1 070 130 грн. 

 

3.4. Перерахування авансів сумнівним контрагентам, які залишились не 

повернутими  

 

Станом на 31.03.2017 на балансі КП «Водоканал» обліковується дебіторська 

заборгованість по виданим авансам термін виникнення якої перевищує три роки.  

Зокрема, підприємством перераховані аванси ПП БКФ «Паллада» за будівельно-

монтажні роботи по договору №0726/12 від 09.07.2012 у сумі 4 241 000 грн. Аванси 

надавались підряднику для закупівлі матеріалів, комплектуючих, обладнання на строк до 

10 місяців. ПП БКФ «Паллада» не в повному обсязі виконало свої зобов’язання по 

договору (на дату закінчення терміну дії договору сума не використаних підрядником 

авансів склала 3 648 733,98 грн.) 

КП «Водоканал» намагалося стягнути дебіторську заборгованість у судовому 

порядку. Рішенням Господарського суду Запорізької області від 27.03.2015 у справі 

№908/814/15-г позов підприємства було задоволено. 

На теперішній час стягнення цього боргу є неможливим через те, що ПП БКФ 

«Паллада» припинило ділову активність, не подає статистичну та податкову звітність, 

відсутнє за юридичною адресою. 

Слід зазначити, що в акті перевірки СДПІ по роботі з ВПП зафіксовані факти 

порушення податкового законодавства при здійсненні операцій по взаємовідносинах з ПП 

БКФ «Паллада», в акті Держфінінспекції у Запорізькій області відображені порушення 

щодо стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів по 

невикористаним авансам. Крім того, у звіті про результати фінансової діагностики 

KRESTON здійснені висновки щодо нанесення потенційних збитків підприємству 

внаслідок здійснення вищенаведених операцій. 

Аналогічні порушення мають місце при здійсненні авансових розрахунків з 

контрагентом-постачальником ТОВ «Запоріжспецкомплект», який не виконав свої 

зобов’язання за договорами поставки труб, запірної арматури, запчастин, обладнання. 

Попередня оплата здійснювалась у вересні-грудні 2012, січні-грудні 2013р. КП 

«Водоканал» зверталося до Господарського суду Запорізької обл. з позовом про стягнення 

дебіторської заборгованості (рішенням суду від 16.05.2016 у справі №908/884/16 позов 
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підприємства задоволено). Станом на 31.03.2017 дебіторська заборгованість по виданим 

авансам складає суму 1 667 755 грн.  

Крім того, станом на 31.03.2017 залишились не використаними аванси, видані 

контрагенту-постачальнику ТОВ «Компанія «АГ Груп» за труби та запірну арматуру у 

сумі 328 291 грн. 

На теперішній час повернення вищенаведеними контрагентами авансів є 

безперспективним. 

Первинні документи, що стосуються взаємовідносин з контрагентами ПП БКФ 

«Паллада», ТОВ «Запоріжспецкомплект», ТОВ «Компанія «АГ Груп» були вилучені 

правоохоронними органами. Під час перевірки використовувалась інформація, наведена в 

матеріалах перевірок, судових справах та дані бухгалтерського обліку.  

Враховуючи вищенаведене, внаслідок перерахування сумнівних авансів 

контрагентам КП «Водоканал» завдано збитки на суму 5 644 779,98 грн. 

 

 

3.5. Закупівля неякісних товарів, які залишились невикористаними у виробничій 

діяльності 

 

КП «Водоканал» у 2012-2013 укладені договори з контрагентами ТОВ «Сона», ТОВ 

«ЗТП Хімекс» ТОВ «Запоріжспецкомплекс» на поставку труб та запчастин. При закупівлі 

вищенаведеного товару виявилося, що труби мали значні корозійні пошкодження та 

невідповідності у параметрах, запчастини мали дефекти. За фактом зловживання 

службовим становищем при закупівлі бракованих виробів правоохоронними органами 

порушено кримінальне провадження, товар заарештований та на теперішній час 

знаходиться на складі КП «Водоканал». До того ж, вищенаведені товари придбавалися за 

цінами, вище ринкових на 40%.  

Навіть за умови повернення вищенаведеного товару підприємству, його використання 

у виробництві не можливо, оскільки за чотири роки зберігання товару на відкритому 

складі, його якісні характеристики остаточно втрачені.  

Залишки товару на складі, придбані у сумнівних контрагентів: 

ТОВ «Сона» на суму – 2 741 588,89 грн. 

ТОВ «ЗТП Хімекс» на суму – 1 026 945,85 грн. 

ТОВ «Запоріжспецкомплекс» - 2 696 031,28 грн. 

Первинні документи, що стосуються взаємовідносин з контрагентами ТОВ «Сона», 

ТОВ «ЗТП Хімекс» ТОВ «Запоріжспецкомплекс» були вилучені правоохоронними 

органами. Під час перевірки використовувалась інформація, наведена в матеріалах 

перевірок, судових справах та дані бухгалтерського обліку. Крім того, у звіті про 

результати фінансової діагностики KRESTON здійснені висновки щодо нанесення 

потенційних збитків підприємству внаслідок здійснення вищенаведених операцій. 

Таким чином, дії менеджменту КП «Водоканал» призвели до потенційних 

фінансових втрат підприємства всього на суму 6 464 566,02 грн. 
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3.6. Придбання хім. реагентів за завищеними цінами 

 

Одним з основних видаткових матеріалів, що використовується у виробництві питної 

води  КП «Водоканал» є коагулянт-гідроксідхлорид алюмінію «Полтавак 68» (виробник 

зазначеного хім. реагенту є вітчизняний постачальник  ТДВ «Пологівський Хімзавод 

Коагулянт»). 

КП «Водоканал» укладений договір з ТДВ «Пологівський Хімзавод Коагулянт» від 

16.12.2009 №006-358СіА09 на поставку коагулянту-гідроксидхлорид алюмінію Полтавак-

68 ТУ У 19155069.001-1999). Договором визначено очікувану вартість поставки –  

1 155 600 грн. В подальшому сума договору була збільшена додатковими угодами. 

Відповідно до специфікацій від 22.07.2011, від 10.10.2011, від 21.11.2011, від 22.12.2012, 

від 21.03.2012 ціна коагулянту Полтавак-68 склала 3550 грн./т з ПДВ. Відповідно до даних 

складського обліку фактична ціна на коагулянт коливалася від 2700 до 3550 грн./т 

Одночасно, КП «Водоканал» укладений договір з ПП «Дон-Сиб Поставка» 

(м.Донецьк) від 29.06.2010 №1145/10 на поставку флокулянту марки BesflokK 6841. Разом 

з цим, додатковою угодою від 28.05.2012 №4 до зазначеного договору було розширено 

перелік матеріалів, що підлягає поставці до якого включений коагулянту-гідроксидхлорид 

алюмінію Полтавак-68. Специфікацією від 28.05.2012 №20 обумовлена кількість поставки 

коагулянту – 1000 т та ціна матеріалу – 5155 грн. з ПДВ. Таким чином, ціна коагулянту, 

отриманого від ПП «Дон-Сиб Поставка» вище ніж ціна на цей товар від виробника на 

45%. 

Відповідно до даних бухгалтерського та складського обліку КП «Водоканал» 

сплатило контрагенту ПП «Дон-Сиб Поставка» за поставлений  коагулянт Полтавак-68 у 

кількості 1000 т у сумі 5155000 грн. 

Приблизна сума умовних втрат бюджету підприємства у 2012 році складала  

1 608 100 грн. 

У 2010 році підприємство придбавало флокулянт марки «Flomar FO 4550 SH» у 

контрагента-посередника ТОВ «Ресурс-Інжинірінг» на підставі договору від 06.01.2010 

№0002/10. Згідно з видатковими накладними від 08.02.2010 №7; від 09.04.2010 №23; від 

07.05.2010 №31, від 23.07.2010 №48; від 18.08.2010 №56; від 20.09.2010 №65 здійснювало 

поставку зазначеного хім. реагента на адресу КП «Водоканал» у кількості 6500 кг на 

загальну вартість 435 500 грн. 

За даними бухгалтерського обліку підприємства загальна сума взаємовідносин з ТОВ 

«Ресурс-Інжинірінг» у 2010 році склала суму 436313,80 грн.  

 Відповідно до матеріалів перевірки Держфінінспекції у Запорізькій області, ТОВ 

«Ресурс-Інжинірінг» придбавало зазначений матеріал за ціною 51 грн/кг, та здійснював 

реалізацію на адресу КП «Водоканал» за ціною 67 грн/кг тобто ціна на товар завищена на 

31%. Різниця між сумою придбаного ТОВ «Ресурс-Інжинірінг» флокулянту Flomar FO 

4550 SH» та реалізованого КП «Водоканал» складає суму 144 733 грн. без врахування 

транспортних витрат, які склали суму 6421,3 грн. 

Слід зазначити, що всі первинні документи, які стосуються вищенаведених операцій 

були вилучені правоохоронними органами в рамках порушеної карної справи. Під час 



18 
 

проведеного аналізу вищенаведених операцій використовувались дані бухгалтерського та 

складського обліку а також матеріали перевірки Держфінінспекції у Запорізькій області.  

 

 

3.7. Завищення цін на будівельні матеріали у складі будівельних послуг 

 

Підприємство укладено договір на реконструкцію каналізаційного напірного 

колектору Ø710 мм від КНС- 23 з ТОВ «Авто-М» від 06.11.2015 №1432/15. Ремонтні 

роботи виконувались на ділянці №3 по вул.Істоміна. Договором передбачена заміна 

каналізаційних труб ПЕ 100ІВК17 (1,0 МПа)  Ø630х37, 4 мм у кількості 3 831,6 м. 

Вартість 1 метра труби по кошторису складає 5762,88 грн з ПДВ. 

Фактично у квітні-липні 2016 підрядник застосував роздрібні ціни на труби від 5040 

грн/м.п. до 5373 грн/м.п. (використовувалась інформація з прайс-листів в яких наведені 

роздрібні ціни на труби, розміщених на сайті http://polyplastic.ua/evrotrubplast-kiev.html). 

Проте, оптові ціни на труби від виробника - ТОВ "Евротрубпласт" нижче приблизно на 

20-30%. 

Період 

Кількість 

змонтованої 

труби 

Ціна за 1п.м. 

труби за актами, 

грн. з ПДВ 

Приблизна 

розрахункова 

оптова ціна, грн. з 

ПДВ 

Завищення 

вартості труб з 

ПДВ, тис.грн. 

Квітень 2016 728,20    5 040,00    3 780,00    917 532,00 

Травень 2016 273,62    5 373,00    4 029,75    367 536,04 

Червень 2016 409,30    5 373,00    4 029,75    549 785,51 

Липень 2016 511,37    5 046,00    3 784,50    645 093,63 

Всього сума умовних збитків   2 479 947,18 

 

Структурою підприємства передбачена служба охорони та економічного захисту, 

управління з юридичних та загальних питань, до функцій якої входять контрольні заходи 

при закупівлі ТМЦ, послуг підрядних організацій та інше. 

Неефективна робота вищенаведеної служби у першому півріччі 2016 року призвела до 

застосування підрядником завищених цін на труби. Умовні втрати бюджету підприємства 

2 479 947,18 грн. 

 

4. Операційна неефективність КП «Водоканал» 
 

4.1. Юридичні послуги 

 

Структурою КП «Водоканал» передбачено наявність управління з юридичних та 

загальних питань. Кількість штатних працівників юридичної служби у 2013 році – 17; у 

2014 році – 15; у 2015 році – 13; у 2016 році – 14; у 2017 році – 15. 

Відповідно до Положення про підрозділ юридичної служби, затверджений керівником 

КП «Водоканал» до функцій юридичного управління (відділу) належить у тому числі 

організація та здійснення позовної роботи, представлення інтересів підприємства у суді та 

інших державних органах при розгляді правових питань та інші функції.  
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Разом з цим, КП «Водоканал» у 2012, 2013, 2015 році укладено ряд договорів про 

надання юридичних послуг. 

Зокрема, підприємством укладений договір з ТОВ ЮФ «Принцип» від 26.11.2013 

№26/11/13. За умовами цього договору ТОВ ЮФ «Принцип» надає усні та письмові 

інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування, підготовки проектів 

листів, відповідей на листи, в межах провадження у справі №808/5485/13а від 14.06.2013 

щодо оскарження рішень СДПІ з ОВП у м.Запоріжжі в адміністративних судах всіх 

інстанцій. Ціна договору складає 10% від вартості позову по справі та складає 819 606,15 

грн. без ПДВ. Крім того, КП «Водоканал» укладений договір з ТОВ ЮФ «Принцип» від 

27.02.2015 №27/02/15-1 відповідно до якого останній надає комплекс юридичних послуг 

щодо представлення інтересів підприємства у Дніпропетровському апеляційному 

адміністративному суді тієї самої справи №808/5485/13а. Вартість послуг за цим 

договором складає 547 066 грн. без ПДВ.  

Відповідно до даних бухгалтерського обліку (рахунок 631.1 «Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками  (послуги)»), загальна сума розрахунків КП «Водоканал» з 

ТОВ ЮФ «Принцип» складає 1 139 173,69 грн у т.ч. 2013 – 200 000 грн.; 2014 – 400 000 

грн.; 2015 – 539 173,69 грн. 

Всі первинні документи щодо взаємовідносин з ТОВ ЮФ «Принцип» були вилучені 

правоохоронними органами. Під час перевірки використовувались дані бухгалтерського 

обліку, інформація наведена в акті Держфінінспекції Запорізької області та в ухвалі 

Ленінського районного суду м.Запоріжжя про вилучення документів в рамках 

кримінального провадження. 

 

КП «Водоканал» у 2013 році отримувало юридичні послуги від Фізичної особи-

підприємця Нечитайло Владислава Володимировича на суму 168 000 грн. Всі 

первинні документи щодо взаємовідносин з ФОП Нечитайло В.В. були вилучені 

правоохоронними органами. Під час перевірки використовувались дані бухгалтерського 

обліку. 

 

Крім того, підприємство отримувало послуги від МКП «Основаніє» на підставі 

договору від 30.04.2013 №10.03-30/04. Мета цього договору – стабілізація фінансового 

становища КП «Водоканал» (Замовника) та здійснення дій направлених на своєчасну 

оплату споживачами комунальних послуг та зменшення рівня заборгованості. За цим 

договором КП «Водоканал» у 2013 році сплатило виконавцю послуг 450 152,60 грн. 

З даного питання необхідно підкреслити, що відповідно до показників звіту про 

фінансовий результат (Баланс Ф №1) за 2013 рік на початок звітного року дебіторська 

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги складала суму 156 440 тис.грн. тоді 

як на кінець звітного року – 161 683 тис.грн. Таким чином, витрати КП «Водоканал» 

пов’язані із забезпеченням зменшення дебіторської заборгованості у 2013 році були не 

виправданими та економічно необґрунтованими, оскільки стягнення дебіторської 

заборгованості належить до функцій юридичної служби підприємства. 

Зважаючи на те, що структура КП «Водоканал» передбачає наявність кваліфікованих 

юристів, відволікання обігових коштів на придбання юридичних послуг з точки зору 

економічної доцільності є необґрунтованими. 
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4.2. Послуги ТОВ «ЮГСЕРВІС-КБ» з ремонту обладнання 

 

До 2010 року КП «Водоканал» користувалося послугами ТОВ «Електромеханічний 

завод «Статор», пов’язаними з ремонтом електродвигунів та трансформаторів. Проте, з 

2010 зазначені послуги здійснювало ТОВ «Югсервіс-КБ» за договорами від 23.06.2010 

№1363/10 та №134/10. До перевірки надані лише довідки про вартість виконаних 

підрядних робіт та витрати.  

Всі первинні документи, які стосуються взаємовідносин з ТОВ «Югсервіс-КБ», у тому 

числі акти, товарно-транспортні документи, залізничні накладні, книги складського 

обліку, були вилучені правоохоронними органами в рамках кримінального провадження. 

Під час перевірки були використані матеріали фінансової діагностики KRESTON. Як 

вбачається з матеріалів зазначеної аудиторської перевірки, можливим надавачем послуг з 

ремонту електродвигунів та трансформаторів було ТОВ «Електромеханічний завод 

«Статор», оскільки випробувальні роботи проводились на території зазначеного 

підприємства (акт випробування містить відмітку майстра ТОВ «Електромеханічний завод 

«Статор»). 

За 2010-2014 загальна сума сплачених послуг ТОВ «Югсервіс-КБ» складає 

3 221 165,18 грн. у т.ч 2010 – 169 277,6 грн; 2011 – 542 741,08 грн; 2012 – 652 041,47 грн; 

2013 – 1 524 788,92 грн; 2014 – 332 316,11 грн. 

Необхідно зазначити, що ТОВ «Югсервіс-КБ» у 2013 році для виконання робіт з 

капітального ремонту трансформаторів та електродвигунів залучало контрагентів ТОВ 

«Аквілея» та ВКП «Ватра», при цьому вартість таких робіт складала 1 296 359 грн з ПДВ. 

Зважаючи на те, що роботи по ремонту електродвигунів та трансформаторів можливо 

проводились через третю особу, заміна виробника цих послуг (ТОВ «Електромеханічний 

завод «Статор») на сумнівного контрагента ТОВ «Югсервіс-КБ» було недоцільно та 

економічно необґрунтовано. Аналогічні висновки здійснені у звіті про результати 

фінансової діагностики KRESTON. 

 

4.3. Придбання приладів обліку у сумнівного контрагента  

ТОВ «Машхолдінг» 

 

КП «Водоканал» у травні 2013 укладений договір з ТОВ «Машхолдінг» від 13.05.2013 

№665/13 на поставку контрольно-вимірювальної техніки імпортного походження. 

Відповідно до видаткових накладних, ТОВ «Машхолдінг» мав поставити імпортні 

прилади: комбіновані водо - лічильники з пружинним клапаном та імпульсивним 

виходом, сполучені лічильники холодної води MEITWIN, інтерфейсний модуль, блок 

живлення, модулі різних конфігурацій та лічильники води. 

Згідно з даними бухгалтерського обліку, КП «Водоканал» у 2013 році розрахувався з 

ТОВ «Машхолдінг» за імпортні прилади на суму 2 315 862,24 грн. 

 

Всі первинні документи, які стосуються зазначених операцій були вилучені 

правоохоронними органами. Під час проведеного аналізу взаємовідносин з ТОВ 

«Машхолдінг» використовувались матеріали податкової перевірки СДПІ з ОВП у 

м.Запоріжжі МГУ Міндоходов (акт від 31.12.2013 №323/28-10/03327121). За результатами 

перевірки податковим органом винесено податкове повідомлення – рішення від 24.01.2014 
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№0000152800, в якому визначена сума податку на додану вартість з урахуванням 

штрафних санкцій - 204399 грн. 

Як вбачається з матеріалів податкової перевірки, ТОВ «Машхолдінг» здійснював 

оформлення безтоварних операцій через посередника ТОВ «Імперіал браунд», який має 

негативну податкову історію, місцезнаходження його не відомо. ТОВ «Машхолдінг» та 

його посередник ТОВ «Імперіал браунд» не здійснювали митне оформлення товарів, які 

реалізовані на адресу КП «Водоканал». 

Отже, походження вищенаведених приладів не відомо, а їх фактичне придбання у 

контрагента ТОВ «Машхолдінг» викликає сумнів. 

 

КП «Водоканал» оскаржувало податкове повідомлення-рішення СДПІ з ОВП у 

м.Запоріжжі МГУ від 24.01.2014 №0000152800 у судовому порядку. Постановою 

Запорізького окружного адміністративного суду від 30.09.2014 по справі №808/1056/14 у 

задоволенні позову підприємства було відмовлено.  

 

У березні 2015 року КП «Водоканал» звернулося до СДПІ з ОВП у м.Запоріжжі із 

заявою про намір досягнення податкового компромісу по податковому повідомленню-

рішенню, винесеного на підставі акту від 31.12.2013 №323/28-10/03327121 в рамках 

Закону України від 25.12.2014 №63-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток 

підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу».  

За результатами розгляду цієї заяви, СДПІ з ОВП у м.Запоріжжі було прийнято 

Рішення про погодження застосування податкового компромісу від 27.03.2015 

№1885/10/28-04-41-00. 

Таким чином, КП «Водоканал» скористалося режимом звільнення від юридичної 

відповідальності за заниження податкових зобов’язань по безтоварних операціях, 

здійснених з ТОВ «Машхолдінг». Застосувавши процедуру податкового компромісу 

підприємство сплатило ПДВ у розмірі 5% від суми податкових зобов’язань, визначених у 

податковому рішенні контролюючого органу – 6813 грн. 

 

Враховуючи вищенаведене, вибір КП «Водоканал» контрагента ТОВ «Машхолдінг» з 

точки зору економічної доцільності викликає сумнів а понесені витрати є 

необґрунтованими. 

 

4.4. Фінансові витрати (відсотки за кредитами). 

 

КП «Водоканал» у 2010-2015 році неефективно використовувало обігові кошти, 

здійснювало сумнівні операції, якими завдано суттєві збитки підприємству. Зокрема, 

сумнівні контрагенти ТОВ «Сона», ТОВ «Запоріжспецкомплект», ТОВ «Хімес», ТОВ 

«Компанія АГ Груп», ТОВ «Паллада» не виконували обов’язки за договорами (отримали 

аванси та не повернули, здійснили поставки бракованого товару). Крім того, КП 

«Водоканал» здійснювало непрофільні збиткові операції а також закупівлю матеріалів за 

завищеними цінами.  

Також необхідно зазначити, що Інвестиційна програма підприємством майже не 

виконувалася, зокрема у 2014 році Інвестиційна програма виконана лише на 1%!, у 2015 

році - на 2,2%! 

При цьому, КП «Водоканал» залучало кредитні кошти та сплачувало відсотки за 

кредитами. 
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Всього за період 2010-2015 підприємством сплачені відсотки за кредитом у сумі  

6 410 291,98 грн. у т.ч.: 

2010 рік 367 178,52 грн. 

2011 рік 312 433,10 грн. 

2012 рік 815 308,18 грн. 

2013 рік 2 709 146,20 грн. 

2014 рік 1 467 333,35 грн. 

2015 рік  738 892,63 грн. 

 

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що залучення кредитних коштів 

було необґрунтованим а фінансові витрати на сплату відсотків за кредитами є не 

виправданими. 

 

4.5. Понаднормативні втрати води у мережах 

 

Норматив технологічних втрат води у міських мережах в Україні встановлений на 

рівні 30% (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ від 20.08.2014 

№179).  

Протягом 2010-2016 втрати води у мережах КП «Водоканал» завжди перевищували 

норматив, що спричинено перш за все зносом мереж, який складає приблизно 62%, а 

також у зв’язку з несанкціонованим  відбором води з мереж  споживачами та втратах 

питної води у внутрішньо будинкових мережах та інше. У зв’язку з цим  КП «Водоканал 

щорічно несе додаткові витрати на електроенергію, податки та збори, викликані 

понаднормативними втратами води. За 7 років такі втрати склали суму 84018,1 тис.грн. у 

т.ч. за податками і зборами склали 37500 тис.грн., на вартість електроенергії –  

46 518,1 тис.грн. 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

Подано води тис.куб.м 104 277,20 99 625,20 97 862,90 89 257,70 

Фактичні втрати води 

після ІІ підйому 
тис.куб.м 43 240,40 43 355,70 43 480,10 34 283,70 

Фактичні витрати води 

після ІІ підйому 
тис.куб.м 1 773,80 1 420,80 1 554,30 1 575,20 

Всього фактичних втрат 

та  витрат після ІІ підйому 
тис.куб.м 45 014,20 44 776,50 45 034,40 35 858,90 

Фактичні втрати та 

витрати води у %% по 

поданої води 

% 43,17 44,94 46,02 40,17 

Понаднормативні втрати тис.куб.м 13 731,04 14 888,94 15 675,53 9 081,59 

Понаднормативні 

втрати 
% 13,17 14,94 16,02 10,17 

Собівартість 

понаднормативних 

втрат (вартість 

ел.енергії, податки, 

збори) 

тис.грн. 5 301,27 14 864,34 20 047,62 12 351,78 
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Показники 
Одиниця 

виміру 
2014 рік 2015 рік 2016 рік всього 

Подано води тис.куб.м 83 428,50 83 039,80 80 715 638 206,30 

Фактичні втрати води 
після ІІ підйому 

тис.куб.м 31 032,30 33 861 31 188,20 260 441,40 

Фактичні витрати води 

після ІІ підйому 
тис.куб.м 1 480,60 1 548,00 2 282,40 11 635,10 

Всього фактичних втрат 

та  витрат після ІІ підйому 
тис.куб.м 32 512,90 35 409,00 33 470,60 272 076,50 

Фактичні втрати та 

витрати води у %% до 

поданої води 

% 38,97 42,64 41,47 42,63 

Понаднормативні втрати тис.куб.м 7 487,69 10 500,38 9 259,33 80 624,50 

Понаднормативні 

втрати 
% 8,97 12,64 11,47 12,63 

Собівартість 

понаднормативних 

втрат (вартість 

ел.енергії, податки, 

збори) 

тис.грн. 11 200,36 10 349,33 9 903,39 84 018,09 

 

Структура понаднормативних втрат води: 

 

 

КП «Водоканал» вживалися заходи щодо скорочення понаднормативних втрат води, 

зокрема шляхом розроблення системи «зонування», встановлення загально домових 

приладів обліку. Так, у 2016 році підприємством встановлено 58 загально домових 

приладів обліку, у І кварталі 2017 – 56 приладів обліку 

період 
Кількість  

виділених зон 

2010 рік 22 

2011 рік 23 

2012 рік 23 

2013 рік 30 



24 
 

2014 рік 36 

2015 рік 33 

2016 рік 34 

 

Високий рівень понаднормативних втрат до 2013 року вказує на неефективність 

вжиття заходів по їх зменшенню. Необхідно зазначити, що до 2016 року на підприємстві 

не проводилась робота щодо посиленого контролю, ретельного та якісного аналізу 

виконання планового показника втрат води, були відсутні планові заходи, спрямовані на 

зниження рівня втрат води.  

Проведений аналіз понаднормативних втрат вказує на те, що у 2016 році їх рівень на 

2% нижчий за середньорічний показник за останні 7 років. Проте у підприємства 

залишається ресурс по зниженню собівартості шляхом скорочення понаднормативних 

втрат води  

ДОВІДКОВО: у 2016 році з числа 58 ліцензіатів НКРЕКП, які мають понаднормативні 

втрати води, КП «Водоканал» на 29 місці (максимальний рівень втрат води по Україні 

70%, мінімальний – 31%). 

Під час перевірки досліджувалася ухвала Ленінського районного суду м.Запоріжжя 

від 15.01.2015 у справі №334/210/15-к, яка розміщена у Єдиному державному реєстрі 

судових рішень. Судова справа була порушена за ініціативою СВ ЗМУ ГУМВС Ураїни у 

Запорізькій області в рамках розгляду матеріалів досудового розслідування за ознаками 

кримінального правопорушення. Як вбачається з судової ухвали КП «Водоканал» у липні 

2014 року отримало збиток, який спричинений наявністю понаднормативних втрат води, 

що перевищували 48% від загального обсягу піднятої води при цьому сума 

недоотриманих доходів складала 17 млн.грн. Судом здійснений висновок щодо 

розкрадання бюджету КП «Водоканал» спричинених закупівлею товарів за завищеними 

цінами, невиконанням інвестиційної програми, відсутністю проведеної роботи, 

пов’язаною з модернізацією та ремонтом трубопроводів. 

Слід зазначити, що з метою створення правових умов для забезпечення 100% 

комерційного обліку споживання тепла і води до Верховної ради внесений законопроект 

№4901 «Про комерційний облік комунальних послуг», який передбачає введення 

обов’язкового комерційного обліку на вході всіх будинків, що дозволить виявляти реальне 

споживання гарячої та холодної води. Крім того, обов’язковим має стати розподільчий 

облік між споживачами багатоквартирних домівок. Очікується, що зазначений облік буде 

стимулювати енергоефективну поведінку споживачів и, як наслідок, зменшити рівень 

понаднормативних втрат води у мережах відповідних природних монополій. 

Таким чином, за умови прийняття вищенаведеного законопроекту, очікується 

збільшення чистого прибутку підприємства, що дозволить спрямувати капітал на заміну 

водопровідних мереж, технічне переоснащення застарілого обладнання. 

4.6. Операції з відступлення права вимоги боргу. 

 

У 2012 році КП «Водоканал» укладений договір відступлення права вимоги боргу з 

ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» (м.Запоріжжя) від 03.09.2012 №01/09-12. За даним договором 

ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» (Первісний кредитор) передає право вимоги боргу Новому 

кредитору - КП «Водоканал» в сумі 7 000 000 грн., взамін останній повинен сплатити цю 
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суму боргу ТОВ «Ельдорадо-Сервіс». Зазначене боргове зобов’язання виникало за іншими 

договорами про відступлення права вимоги (№02/05-12 від 22.05.2012, №67 від 

13.02.2008) а також внаслідок не повних розрахунків МКП «Міськводоканал» 

(м.Луганськ) за питну воду. Згідно з умовами цього договору безспірність вимог до 

Боржника МКП «Міськводоканал» мало бути підтверджено рішеннями судів. Проте у КП 

«Водоканал» відсутні документи, які підтверджуються наявність боргу у МКП 

«Міськводоканал» (м.Луганськ).  

У зв’язку з тим, що КП «Водоканал» по вищенаведеному договору не розрахувалося з 

ТОВ «Ельдорадо-Сервіс», останній намагався стягнути борг у судовому порядку всього з 

урахуванням втрат від інфляції та 3% річних у сумі 11 134 768,98 грн. За результатами 

остаточного розгляду матеріалів судової справи Донецьким апеляційним господарським 

судом прийнято рішення (від 22.09.2015 у справі за №908/3117/15), яким відмовило у 

задоволенні позовних вимог ТОВ «Ельдорадо-Сервіс». Судове рішення вмотивоване тим, 

що учасниками судової справи не надані документи на підставі яких можна 

ідентифікувати період виникнення заборгованості Боржника та природу цього боргу. Крім 

того, у судовому рішенні вказано на наявність розбіжностей грошових вимог. Слід 

зазначити, що відповідно до описової частини судового рішення вбачається, що борг  

МКП «Міськводоканал» неодноразово відступлений іншим кредиторам.  

Крім того, на момент укладання договорів про відступлення права вимоги боргу, 

МКП «Міськводоканал» перебувало у стані припинення (04.08.2008 було порушено 

справу про банкрутство за ініціативою ТОВ Компанія «Укренерговосток-1»).  

Отже, КП «Водоканал» уклавши вищенаведений договір отримало на баланс 

неліквідний актив та сумнівний борг, стягнення якого є безперспективним. 

Станом на 31.03.2017 в бухгалтерському обліку КП «Водоканал» по рахунку 685 

«розрахунки з іншими кредиторами» обліковується кредиторська заборгованість по 

розрахунках з ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» у сумі 7 000 000 грн. 

В той же час, через п’ять днів після укладання попереднього договору КП 

«Водоканал» укладає новий договір про відступлення права вимоги того самого боргу з 

КП «ВК «Тепло-водоканал» (м.Енергодар) за № 02/09-12 від 08.09.2012. За цим договором 

КП «Водоканал» виступає як Первісний кредитор та передає право вимоги боргу Новому 

кредитору - КП «ВК «Тепло-водоканал», який має сплатити 7 000 000 грн. Первісному 

кредитору - КП «Водоканал» взамін на право вимагати борг від МКП «Міськводоканал» 

(м.Луганськ). 

За вищенаведеним договором КП «ВК «Тепло-водоканал» не розрахувалося з КП 

«Водоканал». Станом на 31.03.2017 в бухгалтерському обліку підприємства по рахунку 

377/1 «Розрахунки з іншими дебіторами» обліковується дебіторська заборгованість по 

розрахунках з КП «ВК «Тепло-водоканал» у сумі 7 000 000 грн. 

Укладання вищенаведених договорів про відступлення права вимоги боргу було 

економічно недоцільним для підприємства та спричиняє фінансові ризики. Внаслідок 

проведення таких операцій в пасивах підприємства утворились зобов’язання на суму 

7млн.грн. а в активах – ризикова дебіторська заборгованість на 7 млн.грн. Аналогічні 

висновки здійснені у звіті про результати фінансової діагностики KRESTON. 

Довідково: у травні 2017 діюча комісія КП «Водоканал» по списанню заборгованості 

розглянуло питання щодо списання з балансу підприємства дебіторську заборгованість по 
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розрахунках з КП «ВК «Тепло-водоканал» у сумі 7 000 000 грн. та кредиторську 

заборгованість по розрахунках з ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» у сумі 7 000 000 грн. як 

безнадійні борги.  

 

5. Операції, які не призвели до фінансових втрат підприємства 
 

5.1. Послуги прийому та обробки вхідних дзвінків споживачів 

 

До травня 2013 року КП «Водоканал» самостійно здійснювало прийом та обробку 

аварійних заявок від абонентів. 

У квітні 2013 підприємством укладено договір з МКП «Основаніє» від 30.04.2013 

№2/2-1580В про надання послуг з прийому та обробки вхідних дзвінків споживачів. 

Відповідно до умов зазначеного договору МКП «Основаніє» надає послуги з прийому, 

систематизації, обліку, обробки, передачі інформації, ведення статистики, звітності, 

аналізу звернень та скарг Споживачів, забезпечення зворотного зв’язку щодо усунення 

причин звернення Замовником, шляхом забезпечення прийому вхідного потоку запитів 

(дзвінків) Споживачів та передачі їх Замовнику. З метою виконання умов даного 

договору, МКП «Основаніє» надає Замовнику облікові записи (аккаунти) та необхідну 

частину скомпільованої робочої версії програмного комплексу. 

Даний договір укладений для підвищення якості обслуговування споживачів, та 

ефективного управління процесом надання послуг у сфері водовідведення та 

водопостачання, для забезпечення Замовника актуальною статистичною інформацією про 

звернення споживачів з приводу послуг Замовника (пункт 2.2. Договору). 

За умовами договору вартість таких послуг на місяць складала 70 000 грн. Ціна 

договору була збільшена до 80 000 грн. додатковою угодою від 14.10.2014  

До даного договору не додані кошторис, перелік діючих функціоналів ПК, ліцензія, 

чіткий регламент або алгоритм опрацювання заявок. Умовами договору не передбачена 

система контролю за виконанням заявок абонентів. Крім того, до актів виконаних робіт не 

додані звіти про кількість прийнятих та оброблених заявок. 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку загальна вартість наданих МКП 

«Основаніє» послуг за 2013-2016 складає суму 3 180 000 грн.  

 

Слід зазначити, що фактичним власником апаратних пристроїв та ПК «Диспетчерська 

служби обробки скарг населення 1580 м.Запоріжжя, 2013» є ТОВ «Інформаційні 

комунікаційні системи». Зазначене обладнання та ПК передавались у користування МКП 

«Основаніє» на платній основі на підставі договору від 29.04.2013 №2/2.1-1580/0. 

 

Довідково: За ініціативою Запорізької міської ради створений Єдиний міський 

інформаційно-диспетчерський call-центр, який працює з вересня 2016р. З відкриттям 

єдиного «call-центру 1580» владі вдалося скоротити невиробничі витрати на утримання 

диспетчерської служби та значно покращити сервіс. 
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5.2. Недоотримання виручки від Концерну «МТМ» внаслідок не врегулювання 

договірних відносин. 

 

Розрахунки за постачання питної води для потреб гарячого водопостачання та 

водовідведення між КП «Водоканал» та Концерном «МТМ» здійснювались згідно з 

договором від 29.04.2011 №55555. 

У зв’язку із внесенням з квітня 2014 змін до статті 19 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» від 24.06.2004 №1875-IV, виконавцем послуг з централізованого 

опалення та постачання гарячої води для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт 

господарювання з постачання теплової енергії, тобто Концерн «МТМ». 

Згідно з Рішенням Запорізької міської ради від 31.07.2014 № 274 Концерн «МТМ» є 

виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води та опалення та відповідно 

до Правил користування системи централізованого комунального водопостачання і 

водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з 

питань ЖКГ від 27.06.2008 №190. 

Враховуючи вищенаведене, Концерн «МТМ» має здійснювати розрахунки з КП 

«Водоканал» на основі договору за весь обсяг питної води, яка відпущена в системи 

водопостачання на підставі показів приладів обліку, встановлених у точках розділу. 

Тобто, з урахування втрат води у мережі. 

Проте, умови договору №5555 не були приведені у відповідність до норм діючого 

законодавства через відмову Концерну «МТМ» визнати обсяги відпущеної холодної води 

з урахуванням втрат у мережі.  

На адресу Концерну «МТМ» у 2014 році підприємством неодноразово направлялись 

додаткові угоди з метою приведення умов договору у відповідність до норм чинного 

законодавства. Проте, зазначені додаткові угоди з боку Концерну «МТМ» не були 

підписані.  

У грудні 2014 підприємство звернулося до господарського суду Запорізької області 

(далі – ГСЗО) з позовною заявою про внесення змін до умов договору. Рішенням ГСЗО від 

09.02.2016 у справі №908/5669/14 позов КП «Водоканал» було відхилений. 

Підприємством подана касаційна скарга до Донецького апеляційного господарського суду 

(далі – ДАГС). Постановою ДАГС від 14.06.2016 у справі №908/5669/14 касаційна скарга 

КП «Водоканал» не була задоволена та рішення ГСЗО залишилось без змін. 

Підприємство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною 

скаргою. Постановою Вищого господарського суду України від 09.11.2016 справу 

направлено на новий розгляд до ГСЗО. 

 

У бухгалтерському обліку КП «Водоканал» та Концерну «МТМ» наявні розбіжності. 

Так, за даними Концерну «МТМ» заборгованість станом на 13.03.2017 визнана лише на 

суму 6 282 616 грн., за даними КП «Водоканал» - 62 554 865 грн., розбіжність склала суму 

56 272 248  грн.  

Таким чином, через не врегулювання договірних відносин, КП «Водоканал» з 

01.08.2014 не отримувало від Концерну «МТМ» плату за обсяги втраченої холодної води у 

мережі на загальну суму 56 272 248 грн. 

У квітні 2017 року договірні відносини були врегульовані у судовому порядку, 

Ухвалою ГСЗО від 12.04.2017 у справі №908/5669/14 була затверджена Мирова угода. 

Відповідно до умов Мирової угоди пункт 4.2 розділу 4 «Розрахунки та порядок 

оплати» Договору №55555 викладений у наступній редакції: 
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4.2. «Розрахунки Абонента (Концерн «МТМ») з КП «Водоканал» здійснюються на 

підставі показань приладів обліку, встановлених в точках розподілу. 

4.2.1. В розрахунки Абонента з «Водоканалом» згідно з п.1.1. даного Договору 

входять: 

4.2.1.1. Обсяги з централізованого постачання холодної води для власних потреб 

Абонента та водовідведення. 

В період до 01.07.2015р. сторони керувалися умовами договору та пункту 2 

резолютивної частини рішення господарського суду Запорізької області від 28.04.2015 та 

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 15.07.2015 по справі 

№908/5669/14 щодо дати зміни договору за рішенням суду відповідно до ч.3 ст.653 ЦКУ. 

4.2.1.2. В період з 01.07.2015р. обсяги з централізованого постачання холодної води 

населенню для потреб централізованого постачання гарячої води населенню (без 

водовідведення), для яких Абонент визначений виконавцем послуг; 

4.2.1.3. В період з 01.07.2015 р. обсяги з централізованого постачання холодної води 

для потреб централізованого постачання гарячої води юридичним особам, фізичним 

особам-підприємцям та фізичним особам, які використовують нежитлові приміщення (без 

водовідведення). 

4.2.1.4. В період з 01.07.2014р. обсяги з централізованого постачання холодної води 

для потреб централізованого постачання води через бойлерну систему населенню (без 

водовідведення) для яких Абонент визначений виконавцем послуг, визначаються згідно 

Довідки Абонента. 

4.4…. Розрахунки за обсяги з централізованого постачання холодної води згідно 

п.4.2.1 договору за період з липня 2015 року по лютий 2017 включно здійснюються на 

підставі наданих «Водоканалом» та підписаних Концерном «МТМ» актів-рахунків, 

протягом 60 календарних місяців до 30-31 числа місяця, із правом дострокового 

погашення. Період, сума щомісячного платежу, та порядок розрахунків визначаються 

сторонами в окремій угоді….» 

Таким чином, сторонами врегульовано порядок визначення обсягів та режим відпуску 

холодної води Концерну «МТМ» для постачання гарячої води а також порядок 

розрахунків. 

Проте, на дату складання звіту, тимчасовій комісії не були надані документи 

підписані з обох сторін (Концерном «МТМ» та КП «Водоканал»), якими зафіксована сума 

боргу, що підлягає сплаті, чіткий порядок розрахунків з наведенням щомісячного 

платежу, а саме: акти звірки з сумою заборгованості станом на 31.05.2017, акти–рахунки, 

складені за період з липня 2015 по лютий 2017 відповідно до умов Мирової угоди, окремі 

угоди з сумою щомісячного платежу та визначеним чітким порядком розрахунків. 

За даними КП «Водоканал» станом на 01.04.2017 дебіторська заборгованість по 

розрахунках з Концерном «МТМ» складає суму 68 295 530,63 грн.  

Враховуючи вищенаведене, за умовами Мирової угоди дебіторська заборгованість 

буде погашена лише протягом 5 років (сума, яку має погашати Концерн «МТМ» складає 

приблизно до 1 млн.грн. на місяць). На сьогодні Концерн «МТМ» не розпочало погашати 

заборгованість. 

Зважаючи на те, що КП «Водоканал» хронічно не виконує Інвестиційну програму 

через нестачу обігових коштів, погашення дебіторської заборгованості Концерном 

«МТМ» є одним з істотних джерел фінансування заходів щодо її виконання. 
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6. Аналіз виконання Інвестиційних програм 

Рівень зносу комунальної інфраструктури КП «Водоканал» має високий рівень - 62%, 

що призводить до виникнення аварійних ситуацій та понаднормативних втрат води. 

Станом на 01.04.2017 загальна протяжність мереж підприємства  

 - водопроводу – 2 550,2 км (в т.ч. зношених – 1577,8 км (61,9%)); 

 - каналізації – 985,7 км (в т.ч. зношених - 587 км (59,6%). 

Відновлення, реконструкція та модернізація об’єктів водопровідно-каналізаційного 

господарства здійснюються коштами Інвестиційних програм, затверджених НКРЕКП. 

Джерело фінансування – амотризаційні відрахування, які передбачені у структурі тарифу. 

В результаті проведеного аналізу встановлено, що: 

у 2014 році Інвест. програма виконана на 399,8 тис.грн. або на 1%, при цьому 

підприємством були допущені факти неефективного використання власних коштів у сумі 

16 872,3 тис.грн. 

У 2015 році підприємством освоєні кошти Інвест. програми у сумі 873,1 тис.грн. або 

на 2,2%, при цьому наявні факти неефективного використання бюджету у сумі 

28114,3тис.грн. 

У 2016 році Інвест. програма виконана на 16 804,5 тис.грн. або на 42,1%  при 

наявності резервів для її виконання. 

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що невиконання Інвет. програм 

було частково спричинено неефективним використанням власних коштів у 2014 та 2016 

роках. 

 

Вжиті заходи КП «Водоканал» по виконання Інвест. програми: 

Здійснено відновлення водопровідних мереж: у 2015 році – 5,4 км.; у 2016 році – 12 

км.; заміна мереж водовідведення: у 2015 році – 0,9 км.; у 2016 році – 5 км. 

 

Довідково: За умови виконання Інвест. програми у повному обсязі, тривалість повного 

відновлення зношених водопровідних мереж може складати 77 років а каналізаційних 

мереж – 31 рік. 

Об’єктивними причинами такого тривалого процесу є те, що вартість відновлення 

мереж є досить високою та фінансування цих заходів лише за рахунок складової тарифу 

не достатньо. Проте, на сьогоднішній день підприємство може використати резерв по 

підвищенню джерела фінансування шляхом економії енергоресурсів у тому числі за 

рахунок зменшення рівня понаднормативних втрат води, а також посилити роботу по 

стягненню дебіторської заборгованості з боржників.  

 

 

7. Аналіз освоєння коштів цільового фінансування КП «Водоканал» 

 

За сім років КП «Водоканал» отримало кошти цільового фінансування у сумі  

133 070 тис.грн. у т.ч. на капітальні інвестиції – 87 186 тис.грн., на поповнення обігових 

коштів, які були спрямовані на виплату зарплати – 45 884 тис.грн.  
        тис.грн 

№
з/п 

мета цільового 
фінансування 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Капітальні інвестиції 3 163 1 346 1 289 103 3 436 4 007 73 842 

2 Поповнення обігових 
коштів на виплату зарплати 

 

 
700 56   23 128 22 000 

 ВСЕГО 3 163 2 046 1 345 103 3 436 27 135 95 842 
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5 Повернення 

невикористаних коштів 
1 523 702  2 979    

 

Підприємством освоєні кошти цільового фінансування на капітальні інвестиції: 

У 2015 році на: 

- заходи по реконструкції каналізаційного напірного колектору (ділянка №3 по 

вул.Істоміна) КП «Водоканал» отримані кошти з місцевого бюджету у сумі 1 000 000 грн., 

з яких фактично освоєно 61 375,2 грн. Так, на адресу ТОВ «Авто М» були перераховані 

аванси у сумі 1 000 000 грн. з яких повернута сума 938 624,8 грн.; 

- придбання спец. техніки (автомобіль МАЗ з цистерною) у контрагента ТОВ «Спец-

Ком-Сервіс» на суму 876 840,00 грн.; 

- придбання матеріалів для капітального ремонту колектору у контрагента ТОВ ТД 

«Євротрубпласт» на суму 2 952 961,18 грн.; 

- придбання комплексної насосної станції у контрагента ТОВ «Компанія Енергія 

Води» на суму 166 200,00грн.  

У 2016 році на: 

- придбання екскаваторів-навантажувачів у контрагента ТОВ «Констракшн 

Машинері» на суму - 9 890 000,00 грн.; 

- здійснення реконструкції каналізаційних колекторів підрядником ТОВ «Авто-М» у 

сумі 31 899 367,2 грн.; 

- придбання технологічного обладнання для насосних станцій у контрагентів ТОВ 

«Еквівес», Концерн «СоюзЕнерго», ТОВ ТД «Дунаєвецький арматурний завод» на суму 

1 495 336,60 грн.; 

- реконструкцію ЦОС-1 Лівого берега підрядником ТОВ «Будівельник 2013» у сумі 

1 030 777,83 грн.; 

- ліквідацію аварійного стану водопровідних мереж підрядниками ТОВ «Будівельник 

2013» та ТОВ «Авто–М» на суму 20 758 047,78 грн.; 

- реконструкцію водопроводу підрядниками ТОВ «Будівельник 2013» та ТОВ «Авто–

М» на суму – 8 768 552,32 грн. 

 

Найбільша сума цільового фінансування була отримана КП «Водоканал» у 2016 році,  

яка освоєна на капітальні інвестиції в рамках виконання Інвестиційної програми. 

 

№ 

з/п Найменування 

Сума, 

тис.грн. 

1 

Реконструкція каналізаційного напірного колектору Д=710 мм від 

КНС-23. Ділянка № 3 від вул.Істоміна до камери гасіння м.Запоріжжя 31899 

2 

Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого 

берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя 1031 

3 

Реконструкція водопроводу Д=400мм по вул.Радгоспній від 

вул.Парамонова до вул.Польової м.Запоріжжя 633 

4 

Ліквідація аварійного стану водопровідних мереж д-600мм по вул. 

Виробничій (від вул. Магістральна до вул. К.Карого) в м. Запоріжжі 4907 

5 

Ліквідація аварійного стану водопровідних мереж Д=600мм по вул. 

Виробничій (від вул. К.Карого до камери №8 по вул.Колерова) у м. 

Запоріжжя 15851 

6 

Реконструкція водопроводу Ø630 по вул. Первомайській (від ЗЦП до 

вул. Кооперативної) м. Запоріжжя 2792 
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7 

Винос водогону з–під житлової забудови по вул. Первомайській (від 

вул. Кооперативної до вул. Української, 92) м. Запоріжжя 5344 

8 Комунальне підприємство "Водоканал" (екскаватори - навантажувачі ) 9890 

9 

Придбання технологічного обладнання для каналізаційних насосних 

станцій (КНС) для заміни такого, що використало  1495 

  всього 73842 

 

8. Структура активів та пасивів підприємства 

 

Активи 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 
відхилення 

гр.5 – гр.4 

1 2 3 4 5 6 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 601 571 597 527 -  70 

Незавершені капітальні інвестиції 31 230 27 698 94 923 55 011 - 39 912 

Основні засоби 961 506    929 252    905 409    936 982    31 573    

інші фінансові інвестиції 392 533 549 549  - 

I. Оборотні активи 

Запаси    24 490    23 449    30 340    31 167    827    

Виробничі запаси  18 061    17 018    23 901    24 736    835    

Товари  6 429    6 431    6 439    6 431    -8    

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги    182 973    218 437    257 522    260 524    3 002    

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: за виданими 

авансами 7 751    3 243    4 332    3 070    - 1 262    

Інша поточна дебіторська 

заборгованість    11 227    17 088    19 222    18 431    - 791    

Грошові кошти та їх еквіваленти:    539    1 455    10 733    8 365    - 2 368    

Рахунки в банках  527    1 448    10 718    8 352    - 2 366    

Інші оборотні активи  7 436    12 740    11 627    8 843    - 2 784    

Усього за розділом II    235 080    285 419    336 478    331 986    - 4 492    

Баланс   1 228 809    1 243 473    1 337 956    1 325 055    - 12 901    

  

Пасив 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 
відхилення 
гр.5 – гр.4 

1 2 3 4 5 6 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал    115 357    115 357    129 193    138 956    9 763    

Капітал у дооцінках  822 274    821 625    812 298    812 295    - 3    

Додатковий капітал  86 151    77 204    76 444    76 156    - 288    

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)   44 770    29 508    81 948    84 618    2 670    

Усього за розділом I    1 068 552    1 043 694    1 099 883    1 102 257    2 374    

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання   8 732    8 669    7 431    7 431    - 

Цільове фінансування  40 742    41 469    97 890    97 302    -  588    

Усього за розділом II   49 474    50 138    105 321    104 733    - 588    
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IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  5 252    -      -      -      -      

Поточна кредиторська 

заборгованість за:   

довгостроковими зобов’язаннями        

товари, роботи, послуги   34 516    75 803    58 740    36 325    - 22 415    

розрахунками з бюджетом 8 107    10 003    8 687    7 840    - 847    

за одержаними авансами  5 232    6 459    11 033    18 596    7 563    

Інші поточні зобов’язання    35 722    36 774    37 595    40 243    2 648    

Усього за розділом III    110 783    149 641    132 752    118 065    - 14 687    

Баланс  1 228 809    1 243 473    1 337 956    1 325 055    - 12 901    

 

Відповідно до фінансової звітності активи підприємства станом на 31.12.2015 

збільшились на 14664 тис.грн або на 1,2%; станом на 31.12.2016 активи також 

збільшились на суму 94483 або на 7,6%; станом на 31.03.2017 активи зменшились на 

12 901 тис.грн. або на 0,9%. 

Найбільш істотну долю у сумі активів станом на 31.03.2017 має вартість основних 

засобів (70,7%) та дебіторська заборгованість (19,7%).  

Доля дебіторської заборгованості у складі активів постійно збільшувалась в періоді, 

що підлягав аналізу, а саме: 

станом на 31.12.2010 14,2% 182 774 тис.грн. 

станом на 31.12.2011 14,2% 177 749 тис.грн. 

станом на 31.12.2012 12,7% 156 440 тис.грн. 

станом на 31.12.2013 13,0% 161 683 тис.грн. 

станом на 31.12.2014 14,9% 182 973 тис.грн. 

станом на 31.12.2015 17,6% 218 437 тис.грн. 

станом на 31.12.2016 19,2% 257 522 тис.грн. 

станом на 31.03.2017 19,7% 260 524 тис.грн. 

Зменшення активів станом на 31.12.2016 відбулось за рахунок незавершених 

капітальних інвестицій на 39912 тис.грн. або на 42%; дебіторської заборгованості по 

виданим авансам на 1262 тис.грн або на 29%; іншої поточної дебіторської заборгованості 

на 791 тис.грн або на 4%; грошових коштів та їх еквівалентів на 2368 тис.грн або на 22%. 

При цьому відбулось зростання суми активів на вартість основних засобів на 

31573тис.грн. або на 3%; запасів на суму 827 тис.грн. або на 3%; виробничих запасів на  

835 тис.грн або на 3%. 

Одночасно в пасивах підприємства станом на 31.03.2017 відбулось зменшення в 

основному за рахунок кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 

22415тис.грн. або на 38%. 

Доля кредиторської заборгованості у складі пасивів в періоді, що підлягав аналізу, має 

наступну динаміку, а саме: 

станом на 31.12.2010 2,5% 31 674 тис.грн. 

станом на 31.12.2011 1,9% 23 795 тис.грн. 

станом на 31.12.2012 2,9% 36 057 тис.грн. 

станом на 31.12.2013 1,8% 22 534 тис.грн. 

станом на 31.12.2014 2,8% 34 516 тис.грн. 

станом на 31.12.2015 6,1% 75 803 тис.грн. 

станом на 31.12.2016 4,4% 58 740 тис.грн. 

станом на 31.03.2017 2,7% 36 325 тис.грн. 
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Динаміка необоротних активів 

За період, що підлягав аналізу, балансова вартість необоротних активів підприємства 

знизилась на 75929 тис.грн або на 7,1% в основному за рахунок незавершених капітальних 

інвестицій та залишкової вартості основних засобів. 

 

Активи 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

1 2 3 4 5 

Нематеріальні активи:    772    460    585    131    

Незавершені капітальні 

інвестиції    42 828    44 103    18 979    28 600    

Основні засоби:    1 023 843    1 004 053    998 576    990 550    

інші фінансові інвестиції  392    392    392    392    

Усього за розділом I   1 068 998    1 490 008    1 018 532    1 019 673    

 

Активи 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 
відхилення 

гр.9 – гр.2 

1 6 7 8 9 10 

Нематеріальні активи:    601    571    597    527    - 245    

Незавершені капітальні 

інвестиції    31 230    27 698    94 923    55 011    12 183    

Основні засоби:    961 506    929 252    905 409    936 982    - 86 861    

інші фінансові інвестиції  392    533    549    549    157    

Усього за розділом I   993 729    958 054    1 001 478    993 069    - 75 929    

 

Станом на 31.03.2017 доля остаточної вартості основних засобів склала 71% від 

загальної суми активів або 94% від суми необоротних активів. Доля незавершених 

капітальних інвестицій у складі активів складає 4% та від суми необоротних активів 6%. 

Балансова вартість основних засобів з 31.12.2010 по 31.12.2016 зменшувалася та їх 

доля у складі активів, лише на кінець І кварталу 2017 року цей показник неістотно 

збільшився, а саме: 

 Доля у складі 

активів 

Балансова вартість 

основних засобів 

станом на 31.12.2010 80% 1 023 843 тис.грн. 

станом на 31.12.2011 80% 1 004 053 тис.грн. 

станом на 31.12.2012 81% 998 536 тис.грн. 

станом на 31.12.2013 80% 990 550 тис.грн. 

станом на 31.12.2014 78% 961 506 тис.грн. 

станом на 31.12.2015 75% 929 252 тис.грн. 

станом на 31.12.2016 68% 905 409 тис.грн. 

станом на 31.03.2017 71% 936 982 тис.грн. 

 

 

Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій мала наступні зміни у складі 

активів, а саме:   

 

 Доля у складі 

активів 

Балансова вартість 

основних засобів 

станом на 31.12.2010 3% 44 828 тис.грн. 

станом на 31.12.2011 4% 44 103 тис.грн. 

станом на 31.12.2012 2% 18 979 тис.грн. 
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станом на 31.12.2013 2% 28 600 тис.грн. 

станом на 31.12.2014 3% 31 230 тис.грн. 

станом на 31.12.2015 2% 27 698 тис.грн. 

станом на 31.12.2016 7% 94 923 тис.грн. 

станом на 31.03.2017 4% 55 011 тис.грн. 

 

 

За результатами проведеного аналізу динаміки змін балансової вартості основних 

засобів та незавершених капітальних інвестицій можна зробити висновки, що в період з 

31.12.2012 по 31.12.2015 підприємство майже не здійснювало технічне переоснащення, 

реконструкцію та модернізацію основних засобів. Лише на кінець 2016 року відбулись 

позитивні зміни в цієї частині. 

 

9. Аналіз дебіторської заборгованості 

 

За сім років дебіторська заборгованість збільшилася на 59,6% та станом на 01.04.2017 

склала суму 257081,1 тис.грн. Зростання боргів відбулось майже по всім категоріям 

споживачів. 

 

Основними дебіторами КП «Водоканал» є населення (46%), Концерн «МТМ» (26,6%), 

сільгосппідприємства (8,7% ) та ішні юридичні особи (14,4%). 

 

Починаючи з 2014 року на підприємстві відбулось різке зростання дебіторської 

заборгованості по категорії «інші юридичні особи» на 26 622,2 тис.грн або у 2,3 рази та по 

категорії «сільгосппідприємства» на 6 442,7 тис.грн або у 2,4 рази. За три останні роки 

заборгованість по категорії дебіторів «інші юридичні особи» зменшилась на 9508,6тис.грн 

або на 20,5%, проте по категорії «сільгосппідприємства» допущено збільшення 

заборгованості на 11394,2 тис.грн або у 2 рази.  

 

Крім того, з 2015 року значно збільшилась заборгованість по розрахунках з 

Концерном «МТМ» (за три останніх роки на 64 469,9 тис.грн. або у 17 разів), що відбулось 

у зв’язку із не врегулюванням договірних відносин через невизнання Концерном «МТМ» 

обсягів втрат води у мережах у точках розподілу (опис операції наведений на слайді № 

16). 

 

На балансі підприємства станом на 01.04.2017 обліковується дебіторська 

заборгованість з датою виникнення більше 60 днів у т.ч. заборгованість стягнення якої є 

безперспективним, а саме:  

 

ТОВ «Компанія енергетичних систем» у сумі 2 514,6 тис.грн. (експорт вугілля);  

КП «ВРЕЖО» – 247 тис.грн. (збут теплоенергії);  

ТОВ «Гліцинагро» – 306,6 тис.грн. (аванси за олію);  

ТОВ «Компанія АГ Груп» – 328,3 тис.грн. (аванси за запчастини);  

КП «Тепло-водоканал» – 7 000 тис.грн. (відступлення права вимоги боргу);  

ТОВ БКФ «Паллада» - 3 684,7 тис.грн. (аванси за будівельні послуги);  

ТОВ «Запоріжспецкомплект» – 1 667,8 тис.грн.(аванси за запчастини). 
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Динаміка дебіторської заборгованості за період 2010 – 1 квартал 2017

 
 

Вжиті заходи щодо зменшення дебіторської заборгованості  

КП «Водоканал» за три останні роки : 

1. Підприємством посилена претензійна робота щодо стягнення боргів з юридичних 

осіб, зокрема у 2016 році подані позовні заяви на суму 29 633,9  тис.грн., що більше ніж у 

2014 на 16 545 тис.грн або у 2,2 рази. Як наслідок збільшилися надходження від 

юридичних осіб за рішеннями судів на суму 1809,6 тис.грн. або на 85,5%. 

2. За результатами позовної роботи збільшилися надходження від населення на  

1699,7 тис.грн. або у 2 рази. 

Незважаючи на вжиті заходи, рівень дебіторської заборгованості залишається досить 

високим та має тенденцію до зростання.  

У складі оборотних активів дебіторська заборгованість на кінець  

І кварталу 2017 складає 78,5% що не дозволяє підприємству ефективно використовувати 

тимчасово вивільнені кошти. Крім того, станом на 31.03.2017 втрати фінансових активів 

підприємства від безнадійних боргів складають суму 8 428,5 тис.грн. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ: 

Розробити план заходів по зниженню рівня дебіторської заборгованості, систематично 

здійснювати моніторинг недисциплінованих покупців, збір та аналіз інформації по 

контрагентам, що допускають прострочення платежів, запровадити систему звітування 

про вжиті заходи, направляти листи-повідомлення боржникам, здійснювати нарахування 

штрафів, складати рейтинги платоспроможності покупців, контролювати ефективність 

оперативних та стратегічних заходів щодо зниження рівня дебіторської заборгованості.  

 

10. Аналіз кредиторської заборгованості 

Кредиторська заборгованість на кінець І кварталу 2017 зменшилася в порівнянні з 

показником на початок 2016 року на 53%.  

Станом на 31.03.2017 основними кредиторами КП «Водоканал» є:  

ПАТ «Запоріжжяобленрго» (за ел.енергію) 17 950 тис.грн.,  

Концерн «МТМ» (теплоенергія) – 11 971,1 тис.грн.,  

ТОВ «Ельдорадо-Сервіс»  (відступлення права вимоги боргу) – 7000 тис.грн. 
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ТОВ «Компанія енергетичних систем» (комісійна винагорода за експорт вугілля) – 

3448,7 тис.грн. 

ТДВ «ПХЗ Коагулянт» (хім. реагенти) – 578,2 тис.грн 

ТОВ «ТБ «Аква-Холдінг» (станція дозування) – 870,6 тис.грн. 

ТОВ ТД  «Запоріжоілгруп» (паливо) – 853,3 тис.грн. 

КП «Облводоканал» (оренда) – 119,1 тис.грн. 

 

Динаміка кредиторської заборгованості за період 2010 – 1 квартал 2017р. 

 

 

 

Вжиті заходи по зменшенню рівня кредиторської заборгованості: 

Починаючи з другого півріччя 2016 спостерігається значне покращення фінансової 

дисципліни по розрахунках з постачальниками в результаті чого у 2016 році рівень 

кредиторської заборгованості знизився на 22,5%, у І кварталі 2017  заборгованість 

зменшилася на 38,2%. Крім того, відбувся перерозподіл питомої ваги протермінована 

заборгованість, яка знизилася з 47% до 19%. 

 

11. Аналіз власного капіталу 

Структура власного капіталу підприємства протягом періоду, що аналізувався 

змінювалася неістотно. У складі власного капіталу найбільшу питому вагу має капітал у 

дооцінках (станом на 31.03.2017 – 74%). В цілому доля власного капіталу у складі пасивів 

станом на 31.03.2017 складає 83%, що вказує на високий рівень фінансової автономії 

підприємства. 

 

Пасив 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Зареєстрований (пайовий) капітал    115 352    115 352    115 357    115 357    

Капітал у дооцінках  877 427    883 417    822 522    822 292    

Додатковий капітал  -      -      60 936    84 381    

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток)   68 307    62 128    41 357    53 367    

Усього за розділом I    1 061 086    1 060 897    1 040 172    1 075 397    
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Пасив 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 

Зареєстрований (пайовий) капітал    115 357    115 357    129 193    138 956    

Капітал у дооцінках  822 274    821 625    812 298    812 295    

Додатковий капітал  86 151    77 204    76 444    76 156    

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток)   44 770    29 508    81 948    84 618    

Усього за розділом I    1 068 552    1 043 694    1 099 883    1 102 257    

 

Збільшення власного капіталу станом на 31.03.2017 відбулось за рахунок 

нерозподіленого прибутку, що свідчить про покращення фінансових показників 

підприємства. 

 

12. Аналіз фінансового стану підприємства 

стаття 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)  351 687    340 991    357 065    410 138    

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг)  260 760    280 777    300 534    330 685    

Валовий: прибуток 90 927    60 214    56 531    79 453    

збиток  -      -      -      -      

Інші операційні доходи    5 715    29 989    4 688    7 226    

Адміністративні витрати 26 309    22 880    20 275    20 565    

Витрати на збут 24 819    30 295    31 800    35 656    

Інші операційні витрати 3 667    28 701    14 073    8 239    

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток   41 847    8 327    -      22 219    

збиток  -      -      4 929    -      

Інші фінансові доходи   447    294    175    28    

Інші доходи  12 166    8 545    7 964    8 023    

Фінансові витрати  2 127    1 690    1 751    3 063    

Інші витрати  5 962    9 255    3 975    5 677    

Фінансовий результат до оподаткування 

прибуток    46 371    6 221     21 530    

збиток    2 516     

Витрати (дохід) з податку на прибуток   15 875    10 927    17 843    10 402    

Чистий фінансовий результат: 

прибуток    30 500      11 128    

збиток    4 703    20 359     

 

стаття 2014 2015 2016 1 кв.2017 

1 2 3 4 5 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)  360 804    375 728    456 698    110 233    

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг)  303 432    349 325    364 885    96 437    

Валовий: прибуток 57 372    26 403    91 813    13 796    

збиток      

Інші операційні доходи    6 949    31 553    32 170    3 063    
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Адміністративні витрати 19 855    20 988    17 275    4 622    

Витрати на збут 35 191    38 737    33 217    8 519 

Інші операційні витрати 6 462    18 927    8 122    966 

прибуток   2 813     65 369    2 752    

збиток   20 696      

Інші фінансові доходи     340    82    

Інші доходи  7 997    19 213    8 492    2 143    

Фінансові витрати  1 486    739      

Інші витрати  8 642    9 666    12 504    1 017    

прибуток    682     61 697    3 960    

збиток   11 888      

Витрати (дохід) з податку на прибуток   6 897     13 978    987    

прибуток      47 719    2 973    

збиток  6 212    11 888      

 

Слід зазначити, що чистий дохід (виручка) від реалізації товарів у 2016 році 

збільшився на 80 970 тис.грн або на 22%, що пов’язано із підвищенням тарифів на 

центральне водопостачання на 17,6% та тарифів на центральне водовідведення на 16,3%.  

При цьому собівартість у 2016 році збільшилась на 15560 тис.грн. або на 4% в 

порівнянні з 2015р. Як результат валовий прибуток збільшився на 65410 тис.грн або 

майже у 3 рази, що відбулось у зв’язку з тим, що у 2015 році підприємство здійснювало 

операції, які завдали збитки, зокрема експортні операції. 

У І кварталі 2017 дохід неістотно зменшився в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року на 5985 тис.грн. або на 5%, при цьому собівартість зросла на 8661 тис.грн. 

або на 10%. Як результат валовий прибуток зменшився на 14646 тис.грн або на 51%. 

Збільшення собівартості пов’язано із підвищенням матеріальних витрат (електроенергія, 

матеріали, ТМЦ) на 5562 тис.грн або на 14%, заробітної плати – 2919 тис.грн або на 8%, 

відрахування на соц. заходи 695 тис.грн або на 9%, амортизація на 396 тис.грн або на 4%. 

 

13. Аналіз рентабельності підприємства 

 

показник 2010 2011 2012 2013 

величина прибутку від продажу у кожній 

гривні (рентабельність продажу) 8,7 -1,4 -5,7 2,7 

величина прибутку з кожної витраченої 

гривні (рентабельність виробництва) 17,8 2,2 -0,8 6,5 

валова рентабельність 25,9 17,7 15,8 19,4 

рентабельність власного капіталу (ROЕ) 2,9 -0,4 -2 1 

рентабельність активів (ROA) 2,4 -0,4 -1,6 0,9 
 
     

показник 2014 2015 2016 
1 

кв.2017 

величина прибутку від продажу у кожній 

гривні (рентабельність продажу) -1,7 -3,2 10,4 2,7 
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величина прибутку з кожної витраченої 

гривні (рентабельність виробництва) 0,2 -3,4 16,9 4,1 

валова рентабельність 15,9 7 20,1 12,5 

рентабельність власного капіталу (ROЕ) -0,6 -1,1 4,3 0,3 

рентабельність активів (ROA) -0,5 -1 3,7 0,2 
 

За період, що підлягав аналізу валова рентабельність мала найвищий показник у 2010 

році та 2016 році. Значне зростання валової маржи у 2016 році пояснюється підвищенням 

тарифів на центральне водопостачання та водовідведення а також здійсненням у 2015 році 

операцій, які завдали збитки підприємству. Необхідно підкреслити, що у 2015 році валова 

маржа мала найнижчий показник за останні сім років. 

 

Негативний фінансовий результат діяльності у підприємства до оподаткування 

спостерігався лише у 2012 (збитки 2516 тис.грн.) та 2015 році (збитки 1188 тис.грн.), на 

що вплинула оперативна та фінансова діяльність підприємства, зокрема адміністративні 

витрати, збут, інші операційні витрати та фінансові витрати. 

 

Таким чином, найгірше фінансове становище підприємства спостерігається у 2015 

році, що визвано неефективної операційною діяльністю. 

 

 Найкращий показник фінансово-господарської діяльності спостерігається у 2016 році. 

Зокрема, чистий прибуток підприємства у 2016 році склав суму 47719 тис.грн., що більше 

ніж середньорічний показник за останні сім років на 32828 тис.грн або майже у 3 рази. 

 

Динаміка операційних витрат, які вплинули на фінансовий результат діяльності 

підприємства 

 
 

Проведеним аналізом встановлено, що найкращий показник виробничої 

рентабельності спостерігається у 2010 році (17,8%) та 2016 році (16,9%) це вказує на те, 

що у зазначеному періоді кожна гривня капітальних вкладень принесла найбільшу суму 

прибутку. Найгірше становище спостерігається у 2012 році, де виробнича рентабельність 

має від’ємне значення 0,8% та у 2015 році (виробнича рентабельність -3,4%) 

Крім того, проведений аналіз вказує на те, що найкращий результат капітальних 

вкладень спостерігається у 2010, де кожна гривня, що вкладена в основні засоби та 

виробничі запаси принесла прибуток 0,02 грн.; у 2016 році – 0,04 грн.  
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14. Аналіз руху грошових коштів 

 

Рух грошових коштів КП «Водоканал»: 

у 2010 році  - профіцит 2,5 млн.грн.;  

у 2011 році - дефіцит 4,5 млн.грн.;  

у 2012 році – дефіцит 7,1 млн.грн.;  

у 2013 році – дефіцит 3,8 млн.грн.;  

у 2014 році – дефіцит 0,5 млн.грн.;  

у 2015 році – профіцит 0,9 млн.грн.;  

у 2016 році – профіцит 9,3 млн.грн.  

Профіцит у 2016 році виник внаслідок запланованого накопичення коштів на 

рахунках підприємства. 

 

14.1. Надходження коштів 

 

Основним джерелом надходження грошових коштів на підприємстві є виручка від 

надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 82%. Інші 

надходження мають питому вагу 13%. Крім того, підприємство отримає дотації з бюджету 

на виплату зарплати, що у структурі надходжень складає 5 %. 

Вагомим джерелом надходження грошових коштів на підприємстві є населення 56%, 

інші споживачі мають питому вагу у структурі надходжень 24%, Концерн «МТМ» 

(постачання холодної води для виробництва гарячої води) – 11%, бюджетні установи – 

5%, ЖБК – 2%, пільги та субсидії – до 2%.  

 
 

 

14.2. Витрачання коштів 

Структура вибуття грошових коштів змінилась з 2016 року. Так у 2015 році у 

структурі витрачання грошових коштів питома вага суми погашених позик складала 31%, 

з 2016 року такі витрати на підприємстві відсутні. Істотним статтями витрат на 

підприємстві є: 

- матеріальні витрати, у 2016 питома вага складає 22% в інших періодах коливалася 

від 21% до 33%; 

- витрати на оплату праці, у 2016 році питома вага - 19% в інших періодах коливалася 

від 18% до 23%; 
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- відрахування на соц. заходи, у 2016 році питома вага – 6% в інших періодах 10% -

12%; 

- податки, у 2016 році питома вага – 16% та в інших періодах від 15% до 18%; 

- необоротні активи, у 2016 році – 13%. Проте, такі вкладення у 2016 році є 

виключенням, в інших періодах цей показник складав до 2%, що вказує на пасивну роботу 

підприємства в частині капітальних вкладень у технічне переоснащення та реконструкцію 

до 2016 року. 

 

 
 

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємства встановлені 

факти неефективного витрачання грошових коштів, зокрема підприємство здійснювало 

непрофільні операції які завдали підприємству збитки, здійснювало придбання товарів та 

послуг за завищеними цінами, безгосподарне витрачання коштів на придбання вживаних 

матеріалів за цінами вище ніж нові товари, неефективне витрачання коштів на сумнівні 

операції, непродуктивне витрачання ресурсів та інше. 

  

Ефективність витрачання грошових коштів 

№ 
Зміст операції 

2010, 

тис.грн 

2011, 

тис.грн 

2012 2013 

З/П тис.грн. тис.грн. 

1 
 Цільове фінансування 

з бюджету 
3 163 2 046 1 345 103 

2 
 Витрачання на оплату 

товарів (робіт, послуг) 
89 718,00 107 640,00 125 294,00 178 213,00 

3  у т.ч неефективне  5 982,5 15 719,4 25 085,9 46 069 

4  % 6,7 14,6 20,0 25,8 

      

№ 
Зміст операції 

2014 2015 2016  

З/П тис.грн тис.грн. тис.грн.  

1 
 Цільове фінансування 

з бюджету 
3 436 27 135 95 842 

 

2 
 Витрачання на оплату 

товарів (робіт, послуг) 
122 237,00 125 292,00 143 999,00 

 

3  у т.ч неефективне  15 894,8 11 525,1 12 639,2  

4  % 13 9,2 8,8  
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15. Структура тарифу 

Тарифи на центральне водопостачання та водовідведення, які діяли до 01.05.2013 не 

включали прибуток.  

Встановлені з 05.05.2013 року тарифи стали збитковими лише у 2015 році. 

З 01.09.2015 року діяли тарифи, які покривали собівартість, проте у їх складі не 

передбачено чистого прибутку та податку на прибуток.  

 

  

  
Собівартість 

без ПДВ 

Тариф 

без ПДВ 

з 01.04.2012     

Водопостачання 3,96 3,96 – для всіх категорій споживачів 

Водовідведення 2,70 2,70 – для всіх категорій споживачів 

з 01.05.2013     

Водопостачання 4,28 3,96 – для населення, 5,14 – для інших споживачів 

Водовідведення 2,93 2,70 – для населення, 3,49 – для інших споживачів 

З 01.09.2015     

Водопостачання 5,42 5,42 – для всіх категорій споживачів 

Водовідведення 3,905 3,90 – для всіх категорій споживачів 

з 01.01.2016     

Водопостачання 5,52 1,58 – для оптових споживачів, 5,54 – для інших споживачів 

Водовідведення 3,99 1,66 – для оптових споживачів 3,99 – для інших споживачів 

з 01.05.2016     

Водопостачання 5,43 1,58 – для оптових споживачів, 5,45 – для інших споживачів 

Водовідведення 3,80 1,67 – для оптових споживачів, 3,80 – для інших споживачів 

з 15.04.2017     

Водопостачання 5,89 2,30 – для оптових споживачів, 5,91 – для інших споживачів 

Водовідведення 4,13 2,37 – для оптових споживачів, 4,13 – для інших споживачів 

 

15.1. Структура фактичних витрат на центральне водопостачання 

 
 

№ Показник собівартості 

Усього за 

2016  рік, 

тис.грн. 

грн/куб.м. 

1 Виробнича собівартість 222 239,24 4,704 

1,1 Прямі матеріальні витрати у т.ч. 85 434,20 1,808 
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- Електроенергія 74 012,46 1,566 

- Хім. реагенти 7 883,08 0,167 

- Матеріали, ремонти 3 538,48 0,075 

1,2 Прямі витрати на оплату праці 32 680,15 0,6917 

1,3 Інші прямі витрати у т.ч. 28 568,65 0,6047 

- Відрахування на соц. заходи 7 186,11 0,152 

- амортизація 19 283,40 0,408 

1,4 Загальновиробничі витрати 75 556,42 1,599 

- Витрати на оплату праці 39 243,19 0,8306 

- Відрахування на соц. заходи 8 523,80 0,18 

- амортизація 994,46 0,021 

2 Адміністративні витрати 10 166,46 0,215 

- Витрати на оплату праці 6 305,22 0,134 

- Відрахування на соц. заходи 1 388,80 0,029 

- амортизація 325,63 0,007 

3 Витрати на збут 11 234,07 0,2378 

  

15.2. Структура фактичних витрат на центральне водовідведення 

 

№ Показник собівартості 

Усього за 

2016  рік,  

тис.грн. 

грн/куб.м. 

1 Виробнича собівартість 140 180,22 3,051 

1,1 Прямі матеріальні витрати у т.ч. 48 904,54 1,064 

- Електроенергія 46 984,58 1,023 

- Хім. реагенти 782,8 0,017 

- Матеріали, ремонти 1 137,16 0,025 

1,2 Прямі витрати на оплату праці 23 685 0,516 

1,3 Інші прямі витрати у т.ч. 23 980,27 0,522 

- Відрахування на соц. заходи 5 212,13 0,113 

- амортизація 18 250,92 0,3972 

1,4 Загальновиробничі витрати 43 610,41 0,949 

- Витрати на оплату праці 25 463,27 0,554 

- Відрахування на соц. заходи 5 526,82 0,1203 
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- амортизація 769,76 0,017 

2 Адміністративні витрати 6 412,72 0,14 

- Витрати на оплату праці 3 977,27 0,087 

- Відрахування на соц. заходи 876,06 0,0191 

- амортизація 205,4 0,0045 

3 Витрати на збут 7 097,69 0,155 

 

Пропозиції по оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення, що дозволить підприємству отримати додатковий прибуток, який буде 

використаний на вжиття заходів по модернізації та реконструкції основних засобів: 

- оптимізація роботи спецтехніки, іншого рухомого складу; 

- застосування нових технологій; 

- скорочення втрат води. 

 

16. Аналіз ліквідності 

У відповідності до принципів оптимальної структури активів по ступеню 

ліквідності дебіторська заборгованість має покривати короткострокові зобов’язання. У 

даному випадку дане співвідношення не виконується, дебіторська заборгованість 

покриває короткострокові зобов’язання лише на 7%. 

Активи по ступеню 

ліквідності 

На 

кінець  

1 кв. 

2017, 

тис.грн. 

Приріст 

на 

початок 

2017, %  

Норм. 

віднош

ення 

Пасиви по 

строку 

погашення  

На 

кінець 1 

кв. 2017, 

тис.грн. 

Приріст 

на 

початок 

2017, %  

надлишок/ 

нестача 

платіжних 

засобів 

тис.грн. 

(гр.6 - гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. Високоліквідні 

активи (грошові 

кошти) 

8 365    -22,1 >= П1 

П1. Негайні 

пасиви (поточна 

кредиторська 

заборгованість)  

58 839    21 50 474 

А2. Активи, що 

швидко 
реалізуються 

(дебіторська 

заборгованість) 

283 591    0 >= П2 
П2. 
Короткострокові 

пасиви 

36 325    -38,2 -247266 

А3. Активи, що 

реалізуються 

повністю (запаси, 

інші оборотні 

активи) 

40 030    -4,9 >= П3 

П3. 

Довгострокові 

пасиви 

104 733    -0,6 64703 

А4. Активи, що 

важко реалізуються 

(необоротні активи)  

993 069    -0,8 <= П4 
П4. постійні 

пасиви 
1199559    0,2 206490 
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Коефіцієнти ліквідності 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 

кв.2017 

1. Загальний коефіцієнт ліквідності 

3,7 4 3 3,6 3,1 2,4 3,1 3,5 

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 

3,5 3,7 2,7 3,1 2,7 2,1 2,7 3,1 

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

0,06 0 0,07 0,02 0,01 0,01 0,1 0,09 

 

1. Загальний коефіцієнт ліквідності  означає, чи достатньо у підприємства коштів, які 

можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов’язань 

протягом року. Це основний показник платоспроможності підприємства. Значення цього 

коефіцієнту має буди в діапазоні 1-2. У випадках коли загальний коефіцієнт ліквідності 

перевищує 2-3, це, як правило, вказує на нераціональне використання коштів. 

 

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності, або коефіцієнт «критичної оцінки», вказує 

наскільки ліквідні кошти підприємства  покривають його короткострокову заборгованість. 

До ліквідних активів підприємства включається всі оборотні активи за виключенням 

товарно-матеріальних запасів. Даний показник зазначає, яка доля кредиторської 

заборгованості має бути погашена за рахунок найбільш ліквідних активів, тобто вказує, 

яка частина короткострокових зобов’язань підприємства може бути негайно погашена за 

рахунок коштів на будь-яких рахунках. Норматив, який використовується на практиці має 

бути не менше 1. 

 

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності – фінансовий коефіцієнт, що дорівнює 

відношенню грошових коштів та короткострокових зобов’язань (поточним пасивам) та 

має норматив не менше 0,2.  

 

17. Стан усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми 

ревізіями 
З липня 2016 року КП «Водоканал» вживалися заходи по підвищенню фінансово-

економічних показників в результаті чого підприємством досягнуто: 

- підвищення фінансової дисципліни по розрахунках з постачальниками 

(кредиторська заборгованість у 2016 році зменшилася на 22,5% у І кварталі 2017 на 38,2%, 

відбувся перерозподіл протермінованої заборгованості, питома вага якої зменшилася з 

47% до 19%),  

- оптимізації витрат на придбання послуг підрядних організацій та, як наслідок, 

економія бюджету підприємства на 1,8 млн.грн., 

- оптимізації витрат на супроводження програмного забезпечення щодо ведення 

особових рахунків абонентів (щомісячна економія складає приблизно 0,2 млн.грн.), 

- скорочення складських запасів та ТМЦ у т.ч. тих, які залишаються без руху понад 

один рік на 1,7 млн.грн., 

- оптимізації портфеля банківських послуг та витрат на страхування (позитивний 

економічний ефект – 1,1 млн.грн.). Зокрема, з 2016 року КП «Водоканал» не користується 

кредитними коштами. Більш того, підприємством залучений додатковий фінансовий 

інструмент для отримання відсотків на залишок коштів на банківських рахунках, 
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- врегулювання договірних відносин у судовому порядку з Концерном «МТМ» 

шляхом підписання Мирової угоди, що дозволить підприємству використати фінансовий 

актив у майбутньому, 

- підвищення рівня виконання Інвестиційної програми з 2,2% до 42,1%; 

- списання з балансу підприємства дебіторської та кредиторської заборгованості по 

сумнівних операціях з відступлення права вимоги боргу, які не призвели до збитків. 

 

18. Висновки тимчасової контрольної комісії 

 
За результатами проведеного аналізу фінансово-економічної діяльності КП 

«Водоканал» за період з 01.01.2010 по 31.03.2017 визначено: 

1. Потенційні збитки підприємства та операційної неефективності, на загальну суму 

132,9 млн.грн., а саме: 

- внаслідок необґрунтованого дублювання та завищення витрат на придбання послуг у 

сфері інформатизації та обліку комунальних платежів від МКП «Основаніє» підприємству 

завдано збитків на суму 5 млн.грн. 

- здійснення непрофільних експортних операцій завдало збитків на суму 13,8 млн.грн. 

- перерахування безнадійних авансів сумнівним контрагентам та придбання неякісних 

матеріалів завдало шкоду підприємству на суму 12,1 млн.грн. 

- придбання матеріалів за завищеними цінами спричинило збитки на суму 4,2 млн.грн. 

2. Неефективне використання обігових коштів внаслідок придбання юридичних 

послуг при наявності штатних фахівців, здійснення операцій з сумнівними контрагентами.  

3. До 2016 року майже не здійснювалися заходи по виконанню Інвестиційної 

програми. 

4. Протягом 2010-2015 рр. підприємство залучало кредитні кошти, отримувало 

бюджетні дотації та одночасно здійснювало економічно - необґрунтовані витрати, які 

стали складовою тарифу та, відповідно, покриваються коштами споживачів. Таким чином, 

за 7 років неефективного управління підприємством були накопичені проблемні питання 

та завдання, які необхідно вирішувати сьогодні, зокрема в частині реалізації інвестицій на 

модернізацію та реконструкцію водопровідного господарства міста. 

5. Залишається актуальним питання щодо наявності невикористаного ресурсу по 

зниженню собівартості шляхом скорочення понаднормативних втрат води у мережах. 

6. Внаслідок тривалого процесу судового врегулювання договірних відносин з 

Концерном «МТМ» підприємство недоотримало грошові кошти (56,3 млн.грн.), що не 

дозволяло ефективно використовувати оборотні активи. На теперішній час, 

взаємовідносини врегульовані шляхом підписання Мирової угоди, проте за умовами цієї 

угоди дебіторська заборгованість буде погашена лише через 5 років (сума, яку має 

погашати Концерн «МТМ» складає приблизно до 1 млн.грн. на місяць), до того ж, на 

сьогодні Концерн «МТМ» не розпочало погашати заборгованість. 

7. Зважаючи на те, що КП «Водоканал» хронічно не виконує Інвестиційну програму 

через нестачу обігових коштів, погашення дебіторської заборгованості Концерном 

«МТМ» є одним з істотних джерел фінансування заходів щодо її виконання.  

8. За результатами роботи тимчасової комісії виявлені факти не ефективного 

управління КП «Водоканал», які призвели до зайвого витрачання коштів, не виконання 

Інвестиційної програми, нераціонального використання енергоресурсів через наявність 

понаднормативних втрат води, що не відшкодовуються через тариф та, відповідно, 

завдають збитки підприємству. За таких обставин, виділення коштів з місевого бюджету 

на розвиток підприємства в періодах, в яких були допущені факти неефективного 

управління підприємством, було недоцільним. 

 

 



47 
 

У зв'язку із вищенаведеним тимчасова контрольна комісія пропонує: 

1. Виконавчому комітету Запорізької міської ради: 

1.1. Висновок тимчасової контрольної комісії та матеріали перевірки передати до 

правоохоронних  органів для надання правової оцінки фактам передбачуваних збитків, 

нанесених  КП «Водоканал». 

1.2. Вжити заходів, щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових 

осіб, дії яких призвели до потенційних збитків КП «Водоканал», відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

1.3. Взяти на контроль виконання умов Мирової угоди, підписання акту звірки, актів-

рахунків, складених за період з липня 2015 по лютий 2017 між КП «Водоканал» та 

Концерном «Міські теплові мережі». 

1.4. Визнати роботу Департаменту з управління житлово-комунальним господарством 

міської ради незадовільною в частині не врегулювання договірних відносин між                      

КП «Водоканал» та Концерном «МТМ», що призвело до зайвих судових тяжб між 

комунальними підприємствами та доручити департаменту з управління житлово-

комунальним господарством міської ради: 

1.4.1. Провести аналіз оновленої комплексної «Програми заходів щодо зниження 

втрат і неврахованих витрат води в КП «Водоканал», розробити та затвердити в 

установленому порядку графік її виконання. 

1.4.2. Проінформувати депутатів міської ради щодо стану розрахунків Концерну 

«МТМ» з КП «Водоканал» відповідно до порядку, визначеного умовами Мирової угоди, 

на жовтневому засіданні сесії міської ради. 

1.4.3. Зобов'язати  КП «Водоканал» щодо: 

- реалізації заходів Інвестиційної програми на 2017 рік у повному обсязі з 

урахуванням неосвоєних коштів минулого року для чого використати джерело 

фінансування – дебіторську заборгованість у т.ч. по розрахунках з Концерном «МТМ», 

визнану після судового врегулювання договірних відносин, економію власних ресурсів 

шляхом зниження рівня понаднормативних втрат води. 

- реалізації «Програми заходів щодо зниження втрат і неврахованих витрат води в КП  

«Водоканал», посилити роботу по скороченню понаднормативних втрат води у мережах 

та виробничих витрат.  

- спільного з Концерном «МТМ» підписання акту звірки, актів–рахунків, складених за 

період з липня 2015 по лютий 2017. Визначити порядок дострокового погашення 

заборгованості, суму щомісячного платежу в окремій угоді відповідно до умов Мирової 

угоди. 

- розробки оновленого стратегічного плану розвитку КП «Водоканал», який 

включатиме заходи з технічного переоснащення, екології, енергозберігаючих технологій. 

- розробки плану заходів по зниженню дебіторської та кредиторської заборгованості 

та забезпечити реалізацію цього плану. 

- запровадження сучасних методів та технологій з управління персоналом та 

забезпечення розвитку кадрової політики. 

- усунення зауважень, наданих попередніми ревізіями та перевірками. 

 

 

 

Заступник голови тимчасової контрольної 

комісії з питань перевірки фінансово-економічної 

діяльності Концерну «Міські теплові мережі» та  

Комунального підприємства «Водоканал»    О.Б. Германюк 

 

 


