Проект
Паспорт інвестиційної програми
КП "Міський водоканал" на 2020 рік

1.
2.

Ініціатор розроблення Програми
Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення Програми

3.
4.
5.

Розробник Програми
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми
Термін реалізації Програми

6.
7.

7.1. Етапи виконання Програми
(для довгострокових Програм)
8.
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми
(для комплексних програм)
9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, усього:
у тому числі:
9.1. коштів обласного бюджету
9.2. коштів інших джерел

Комунальне підприємство «Міський водоканал»
Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України від 14.12.2012 № 630 «Про
затвердження порядків розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм суб’єктів
господарювання у сферах теплопостачання,
централізованого водопостачання та
водовідведення»,
Порядок розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб’єктів
господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення,
затвердженого Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг № 381 від 14.12.2012
Комунальне підприємство «Міський водоканал»
Комунальне підприємство «Міський водоканал»
Комунальне підприємство «Міський водоканал»
2020 рік
-

-

6894,93 тис.грн

6894,93 тис.грн

Загальні положення.
З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата КП «Міський водоканал», які
спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об'єктів
водопостачання та водовідведення, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або
сум, спрямованих на повернення кредитів, та інших зобов’язань, які планується використати
для фінансування зазначених цілей, комунальним підприємством розроблена інвестиційна
програма відповідно до вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 «Про затвердження
порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів
господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення» та Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних
програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг № 381 від 14.12.2012
Заходи інвестиційної програми - придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані
на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку
природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних
витрат та втрат води; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва та
інше, які впливають на складові тарифу.
Цілі програми:
- підвищення надійності функціонування систем життєзабезпечення населення;
- запобігання ситуаціям, які можуть привести до порушення функціонування систем
життєзабезпечення населення,
Завдання програми:
- запобігання критичному рівню зносу об'єктів комунальної інфраструктури;
- створення умов для нормативної заміни старих інженерних мереж; - зниження витрат
на виробництво
- забезпечення безпечних умов праці;
Показники результативності
зниження:
- темпів зносу об'єктів комунальної інфраструктури;
- інтегрального показника аварійності інженерних мереж;
- втрат енергоресурсів в інженерних мережах;
збільшення:
- забезпечення населення та підприємств міста Нова Каховка питною водою належної
якості;
- якісних послуг водовідведення;
Термін реалізації програми : 2020 рік
Джерела фінансування інвестиційної програми (далі - джерела фінансування) - кошти,
отримані ліцензіатом КП «Міський водоканал» від провадження ліцензованої діяльності, за
рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема
амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку.
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2020 рік
(додаток 1)
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх
врахування у структурі тарифів на 12 місяців з "січня" 2020 року (додаток 2).

ПЛАН ЗАХОДІВ
інвестиційної програми КП «Міський водоканал» ліцензованої діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення
на 2020 рік
Обсяг
Кількісний
фінансув
показник
Джерело
№
Найменування заходів
ання
(одиниця
фінансування
тис. грн.
виміру)
без ПДВ
ВОДОПОСТАЧАННЯ
1973,67 тис.грн.
Проект «Розвиток міської інфраструктури»
в Україні за рахунок спеціальної
погашення
за рахунок
інвестиційної позики Міжнародного банку
основного
виробничих
1.
1249,85
"Закупівля обладнання для 18 свердловин і
тіла позики
інвестицій з
водопровідної станції 2-го підйому» на суму МБРР
прибутку
4139554,96 грн.
Влаштування водопровідного вводу
за рахунок
2. житлового будинку вул.Дружби, буд.51 в
1
15,60
амортизаційних
м.Нова Каховка»
відрахувань
Влаштування водопровідного вводу
за рахунок
3. житлового будинку вул.Дружби, буд.53 в
1
15,60
амортизаційних
м.Нова Каховка»
відрахувань
Проведення державної експертизи
матеріалів геолого-економічної оцінки
за рахунок
(ГЕО) експлуатаційних запасів питних
4.
1
353,51
амортизаційних
підземних вод Новокаховського родовища
відрахувань
(водозабір КП "Міський водоканал") в м.
Нова Каховка Херсонської області
Капітальний ремонт водопровідних мереж в
за рахунок
5. межах житлових будинків №31,35 про пр.
57м
230,78
амортизаційних
Перемоги.
відрахувань
Технічне переобладнання хімікоза рахунок
6. бактеріологічної лабораторії питної води
3
108,33
амортизаційних
(придбання приладів вимірювання)
відрахувань
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
4921,26 тис.грн.
«Аварійно-відновлювальні роботи
за рахунок
каналізаційної мережі в мережах вул.
7.
200
1447,05 амортизаційних
Історична та просп. Дніпровський (в районі
відрахувань
будинку №2).
Розробка електронної карти мереж
за рахунок
8. водовідведення м. Таврійськ в масштабі
1
95,00
амортизаційних
1:500 у програмному комплексі AutoCAD
відрахувань
Проект «Розвиток міської інфраструктури»
в Україні за рахунок спеціальної
погашення
інвестиційної позики Міжнародного банку
за рахунок
основного
3379,21
9. «Закупівля обладнання для 11 КНС та
амортизаційних
тіла позики
очисних споруд каналізації» на суму
відрахувань
МБРР
9210119,4 грн. "Реконструкція
самопливного каналізаційного колектору"
ВСЬОГО за програмою, тис.грн без ПДВ .
6894,93
Директор КП "Міський водоканал"

В.В.Радованець

