ЗВІТ
щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
інвестиційної програми КП «Міський водоканал» ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
за 2017 рік
№

Найменування заходів

Кількісний
показник
(одиниця
виміру)

План
фінансування
тис. грн. без
ПДВ

Фактичне
фінансування з
початку року,
тис. грн без ПДВ

Стан виконання

Джерело
фінансування

Пояснення щодо відхилення
фактичних показників від
планових

ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.

2.

3.

4.

5.

Технічне переоснащення
підвищуючої насосної
станції по вул. Щорса, 55а
(Перший етап :розроб
проектно-кошторисної
документації.)
Технічне переоснащення
підвищуючої насосної
станції по вул. Щорса, 55а
.(Другий етап:придбання
обладнання).
Технічне переоснащення
підвищуючої насосної
станції по
просп.Перемоги,36.
(Перший етап :розробка
проектно-кошторисної
документації.)
Технічне переоснащення
підвищуючої насосної
станції по
просп.Перемоги,36. (
Другий етап:придбання
обладнання).
Технічне переоснащення

100 % 1

1

4,07

37,41

6,03

44,14

Розроблено
проектнокошторисну
документацію
100 % Придбано
насосне
обладнання

за рахунок
амортизаційних відрахувань

за рахунок
амортизаційних
відрахувань
-

1

4,07

4,08

100 % Розроблено
проектнокошторисну
документацію

за рахунок
амортизаційних
відрахувань

1

37,41

40,27

1

4,07

6,02

100 % Придбано
насосне
обладнання

за рахунок
амортизаційних
відрахувань
за рахунок

-

6.

підвищуючої насосної
станції по вул.Букіна
Миколи,6а . (Перший етап:
розробка проектнокошторисної документації).
Технічне переоснащення
підвищуючої насосної
станції по вул.Букіна
Миколи,6а. (Другий
етап:придбання
обладнання).

100 % Розроблено
проектнокошторисну
документацію

1

37,41

44,14

100 % Придбано
насосне
обладнання

7.

Влаштування вузла обліку
багатоквартирного будинку
(Перший етап - розробка
проектно-кошторисної
документації)

20

96,80

-

-

8.

Влаштування вузла обліку
багатоквартирного будинку
(Другий етап - придбання
лічильника води)

20

73,00

-

-

1

333,88

-

-

погашення
основного

1146,66

1273,0

-

9.

10.

Реконструкція
водопроводної мережі по
вул.Андріївська м.Нова
Каховка (7 ділянка
:вул.Маяковскоговул.Рибацька). (Перший
етап будівництва.)
Проект «Розвиток міської
інфраструктури» в Україні

амортизаційних
відрахувань

за рахунок
амортизаційних
відрахувань
Встановлені тарифи з
15.04.2017 року тарифів на
за рахунок
послуги централізоване
амортизаційних водопостачання/водовідвед
відрахувань
ення нижче від розміру
економічно обґрунтованих
фактичних витрат. ***
Встановлені тарифи з
15.04.2017 року тарифів на
за рахунок
послуги централізоване
амортизаційних водопостачання/водовідвед
відрахувань
ення нижче від розміру
економічно обґрунтованих
фактичних витрат. ***
Встановлені тарифи з
15.04.2017 року тарифів на
за рахунок
послуги централізоване
амортизаційних водопостачання/водовідвед
відрахувань
ення нижче від розміру
економічно обґрунтованих
фактичних витрат. ***
за рахунок
Позика сплачена
виробничих
Новокаховською міською

за рахунок спеціальної
інвестиційної позики
Міжнародного банку
"Закупівля обладнання для
18 свердловин і
водопровідної станції 2-го
підйому» на суму
4139554,96 грн.

тіла
позики
МБРР

інвестицій з
прибутку

радою (Договір між
Новокаховсью міською
радою, фінансового
управління Новокаховської
міської ради та КП
"Міський водоканал" про
надання поворотної та
безоплатної позики.

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

11.

Технічне переоснащення
повітродувної насосної
станції очисних споруд
каналізації.
.(Перший етап - Розробка
проектно-кошторисної
документації)

1

4,07

-

-

12.

Технічне переоснащення
повітродувної насосної
станції очисних споруд
каналізації. (Другий
етап:придбання
обладнання.)

1

1112,70

-

-

1

75,60

-

-

погашення
основного
тіла

3100,11

3440,95

-

13.

14.

Реконструкция дільниці від
КК61 до КК62 головного
самопливного
каналізаційного колектору
до КНС №2а в м.Нова
Каховка.(Перший етап Розробка проектнокошторисної документації)
Проект «Розвиток міської
інфраструктури» в Україні
за рахунок спеціальної

Встановлені тарифи з
15.04.2017 року тарифів на
за рахунок
послуги централізоване
амортизаційних водопостачання/водовідвед
відрахувань
ення нижче від розміру
економічно обґрунтованих
фактичних витрат. ***
Встановлені тарифи з
15.04.2017 року тарифів на
за рахунок
послуги централізоване
амортизаційних водопостачання/водовідвед
відрахувань
ення нижче від розміру
економічно обґрунтованих
фактичних витрат. ***
Встановлені тарифи з
15.04.2017 року тарифів на
послуги централізоване
за рахунок
водопостачання/водовідвед
амортизаційних
ення нижче від розміру
відрахувань
економічно обґрунтованих
фактичних витрат. ***
за рахунок
виробничих
інвестицій з

Позика сплачена
Новокаховською міською
радою (Договір між

інвестиційної позики
Міжнародного банку
«Закупівля обладнання для
11 КНС та очисних споруд
каналізації» на суму
9210119,4 грн.
"Реконструкція
самопливного
каналізаційного колектору"

позики
МБРР

прибутку

Новокаховсью міською
радою, фінансового
управління Новокаховської
міської ради та КП
"Міський водоканал" про
надання поворотної та
безоплатної позики.

***
Рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 25.04.2017 року № 143 «Про встановлення КП «Міський водоканал»
тарифів на централізоване водопостачання/водовідведення та на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з
використанням внутрішньобудинкових систем) встановлені тарифи з 15.04.2017 року, нижче від розміру економічно обґрунтованих фактичних
витрат на їх виробництво встановлених постановами НКРЕКП від 22.03.2017 року №310 та №311.
Таким чином, КП «Міський водоканал» недоотримав доходи за період з 15.04.2017 року по 01.01.2018 рік по водопостачанню в сумі – 630149,19
грн., по водовідведенню в сумі –1389108,50 грн., разом по КП «Міський водоканал» - 2019257,69 грн. з врахуванням ПДВ

Директор КП "Міський водоканал"

Потрачено со спецсчета – 175439,39 грн.
Погашено кредит исполкому – 1256807,20 грн.
Всего – 1432246,59 грн. власних коштів.

В.В.Радованець

