
УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

      (п’ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

      від 25 листопада 2021 року                                   смт. Рожнятів 
      № 410 - 15/2021 

 

Про роботу КП Рожнятівводгосп 
 

Відповідно до ст.17 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні, заслухавши інформацію керівника комунального підприємства 

«Рожнятівводгосп» Рожнятівської селищної ради про роботу підприємства, 

селищна рада: 
 

ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію про роботу КП Рожнятівводгосп взяти до уваги. 
 

 

 

 

Селищний голова                     Василь РИБЧАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



КП «Рожнятівводгосп» забезпечує водою населення та об'єкти, 
розташовані на території смт.Рожнятів та смт. Перегінське. На обслуговуванні 

підприємства знаходяться: водопровідні мережі протяжністю 22,9 км,  

- шість свердловин,  

- резервуар чистої води;  
- водовідведення - протяжність колектора складає 14,0 км;  

- очисні споруди смт. Рожнятів;  

КП «Рожнятівводгосп» за 10 місяців 2021 р. виконані роботи з 

покращення системи водопостачання та очистки стоків на очисних споруд а 
саме:  

- виконання робіт по п»єднанню жилих будинків до водопровідної мережі 

згідно виданих технічних умов;  
Виконання робіт по заміні аварійних ділянок водопровідних та каналізаційних 

мереж;  

- постійно виконуються роботи по заміні та оновленню лічильників обліку 

холодної води як населення так і підприємств;  
- постійно ведеться контроль аналізів якості питної води;  

- постійно виконуються роботи по продувці та прочистці аварійних ділянок 

каналізаційного колектора смт. Рожнятів;  
- проведені роботи по реконструкції водопровідної мережі по вулиці Миру 

діам. 160 мм із встановленням водопровідного колодязя із засувкою.  

- виконання водопровідного розподільного вузла дає змогу незалежно від 

селища та виконання будь-яких аварійних робіт, безперебійно надавати 
послуги у центральні комунальні лікарні смт. Рожнятів.  

За 9 місяців 2021 р. надано послуг на суму 2284,6 тис. грн. (ПДВ - 372,9 

тис. грн.) в т.ч. водопостачання - 45,5 тис.м3 на суму 1119,1 тис. грн., 
водовідведення -41,0 тис. мЗ на суму 979,1 тис .грн., надання інших послуг - 

139,4 тис грн.; інші доходи - 47.0 тис. грн.. Рівень відшкодування 

затвердженим тарифом для населення складає: водопостачання - 42 %, та 

водовідведення - 35; середньозваженим тарифом водопостачання - 57 %; 
водовідведення - 70%.  

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2021 р. - 4016,4 тис. грн.. В 

т. ч. - комунальні послуги - 245,0 тис. грн..; залишок невідшкодованої різниці 
в тарифах за надані послуги з водопостачання та водовідведення - 4605,9 тис. 

грн.. з них - затверджена різниця в тарифах - 3193,5 тис. грн..  

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2021 р. - 977,4 тис. грн., в т.ч. 

електроенергія — 415,2 тис. грн..; з оплати праці - 286,1 тис. грн..; з бюджетом 
23.0 тис. грн..; за матеріали - 253,1 тис. грн.. 


