
                                                                                                                                                Додаток1 

КП «Струмок-2» забезпечує водою села: Східне, Загорянівка,(Шкуринівка) 
разом 405 абоненти.          

Подано води – 43 566 м3                                                                                      
Використано електроенергії – 29 449 кв.год.                                                 
Надходження коштів в КП «Струмок-2»                                                                   
За водопостачання – 417 434,02грн.                                                                      
Інші надходження (благ.внески) – 11 286,16 грн.  
Залишок коштів за 2019 р. – 60 903,00 грн. 
Із сільської ради – 1 662 824,48 грн.                                                                          
Заборгованість населення  – 43 627,82 грн. 
-Підключено 5 нових абонентів , ФАП в с.Східне та бібліотеки с.Загорянівка                                                                                  
 -Не підключено 6 абонентів за борги (або смерті)с.Східне;                                                          
-Відключений від водомережі 2 абоненти за борги (Східне)(Шкуринівка);                                                               
-Не опломбовано 22 лічильники;                                                                                 
-Абонентів без лічильників 6 =1.5%;                                                                           
-Встановлено 2 лічильники на арт. свердловині №267 с.Загорянівка та №331 
с.Східне;                                                                                                                            
-Було ліквідовано 10 витікань води (пориви):  5- вул.Будівельників,  2- вул. 
Чорновола, 1-вул.Південна ,  2- с.Шкуринівка;   
Видатки :  Власні кошти 

1. Заробітна плата та нарахування: 
- ЄСВ – 56 627,45 грн. 
- Військовий збір – 3 979,00 грн. 
- ПДФО – 44 443,74 грн. 
- Заробітна плата (керівника, бухгалтера,контролер водн.госп, слюсар 0,5 

стовки та відпускні ) – 217 485,46 грн. 
2. На електроенергію – 77 319,00 грн. 
3. Спеціальне використання води – 3 562,36 грн 
4. Видобуток корисних копалин – 16 884,89 грн. 
5. Інші поточні видатки: 
- податок на прибуток – 12 695,00 грн. 
- комісія банку – 3 903,26 грн. 
- податок на частину чистого прибутку – 1 157,00 грн. 
- електронні ключі Казначейство, Соната – 3 465,00 грн.  
- Відшкодування за теплопостачання – 2 451,47 грн. 
- Відшкодування за електроенергію – 121,70 грн. 
- канцелярія – 1 596,35 грн.. 
- витрата на охорону здоров’я – 2 480,12 грн. ( печатки, монтажний ремінь, 

захисних масоки ). 
- Реєстрація приміщення складу – 210,00 грн. 



6. Ремонтні роботи: 
- Придбання матеріалів для ремонтних робіт – 8 286,91 грн. 
- Ремонт поривів – 8 351,00 грн.(екскаватор, хомути). 
- Витрати на бензин – 1 977,32 грн.(косіння трави, бензопила, 

транспортування) 
        Кошти із сільської ради: 

7. Виготовлення паспорту на приміщення складу – 6 990,00  грн. 
8. Заробітна плата та нарахування робітника з благоустрою: 
- Заробітна плата робітника з благоустрою .- 54 287,36 грн. 
- Заробітна плата працівників КП «Струмок-2» за грудень -31 199,38 грн. 
9. Хлорування та дослідження води: 

- дослідження води – 16 517,18 грн. 
- дезинфекція водомережі – 8 602,20 грн. 

10. Поточний ремонт водо мережі с.Загорянівка вулиць Вишневої та 
Богдана Хмельницького, протяжністю 800 м. – 574 285,00 грн. 

11. Поточний ремонт арт. свердловини №268 в с.Загорянівка 
(Шкуринівка) по вул.  Центральна, 11/А – 49 500,00 грн. 

12.  Встановленя станцій автоматичного управління насосами з 
частотними перетворювачами : у с. Східне  на арт. свердловині №331 
– 49 834,00 грн.№431- 49 995,00грн.(не сплачено) та  у с. Загорянівка  
на арт. свердловині №267- 49 654,00 грн.,№268 – 46 588,00 грн. (не 
сплачено) разом - 196.071 грн. 

13. Підключення до центральної водо мережі: будівлі школи – 44 467,91 
грн.,будівлі котельні – 37 263,47грн.,будинку культури – 47 605,88 
грн., (не сплачено).                                             

14.  Капітальні видатки:                                                                            
14.1Капітальний ремонт північної частини с. Східне,протяжність 
1.822 км. – 778 691,78 грн.                                                                                
14.2 Кошторисна документація з капітального ремонту водомережі 
північної частини с.Східне ;перерахунок на нові ціни та корегування -
13 500,40 грн.                                                                                                           
14.3 Експертиза кошторисної документації з капітального ремонту водо 
мережі північної частини с. Східне – 4008,00 грн.                                         
14.4 Технічний нагляд по об’єкту капітального ремонту водо мережі 
північної частини с.Східне  - 22 913,18 грн.                                                     
14.5 Авторський нагляд по об’єкту капітального ремонту водо мережі 
північної частини с.Східне  - 2 842,00 грн. 
 


