
                                                                                            Додаток 2 

до Порядку розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування 

діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 

(підпункт 3 пункту 2 розділу II) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ліцензіата до інвестиційної програми 

на 2021-2022 роки 
(строк) 

Комунальне підприємство «Коломияводоканал» 
(найменування ліцензіата) 

1. Загальна інформація про ліцензіата 

Найменування ліцензіата Комунальне підприємство 

«Коломияводоканал» 

Рік заснування 1968 (2002) 

Форма власності Комунальна 

Місце знаходження Юридична адреса: 78200, Івано-

Франківська область, місто Коломия, 

площа Відродження, 1 

Фактична адреса: 78249, Івано-Франківська 

область, Коломийський район, село 

Шепарівці, вулиця Шевченка, 3 

Код за ЄДРПОУ 32148690 

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи 

ліцензіата, посада 

Саєвич Микола Броніславович, директор 

Тел., факс, е-mail (03433) 4-96-37, kolomyavoda@meta.ua 

Ліцензія на _________________________ 

(№, дата видачі, строк дії) 

Ліцензія на централізоване водопостачання 

та водовідведення, серії АГ № 580442, 

видана 17.08.2011 року. 

Термін дії ліцензії є безстроковим              

(п. 6 ст. 21 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської 

діяльності») 

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн 33 100, 00  

Балансова вартість активів, тис. грн 136 896, 00 



Амортизаційні відрахування за останній звітний 

період (9 місяців 2020 р.), тис. грн 

1 320, 50 

Заборгованість зі сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) 

 -  

2. Загальна інформація про інвестиційну програму 

Цілі інвестиційної програми Зниження питомих витрат, а також втрат 

ресурсів; зменшення обсягу витрат води на 

технологічні потреби; підвищення якості 

послуг з централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення; 

закупівля транспортних засобів 

спеціального та спеціалізованого 

призначення 

Строки реалізації інвестиційної програми 2021-2022 роки 

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в 

інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться 

Заходи, які фінансуватимуться за рахунок 

кредитних коштів, знаходяться на етапі 

завершення; заходи, фінансування яких 

планується за бюджетні кошти, знаходяться 

на етапі підготовки 

Головні етапи реалізації інвестиційної програми 1. Погашення основної суми кредиту 

по Проекту «Розвиток міської 

інфраструктури» і Другому проекту 

«Розвиток міської інфраструктури»;  

2. Реконструкція двох резервуарів 

чистої води на території насосної 

станції ІІ підйому; 

3. Встановлення системи доочистки 

питної води; 

4. Капітальний ремонт каналізаційних 

мереж; 

5. Придбання і встановлення насосного 

обладнання на каналізаційну 

насосну станцію по вул. Леонтовича. 

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою 

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн 25 603, 31 

власні кошти 21 873, 55 

позичкові кошти 

 

залучені кошти 3 729, 76 



бюджетні кошти 

 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 2 

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку 

ресурсів 

 

Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби 4 

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 

11 

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій 

 

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 

спеціального та спеціалізованого призначення 

 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 

навколишнього середовища 

 

Інші заходи 83 

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми 

Чиста приведена вартість 1 256, 64 

Внутрішня норма дохідності 

 

Дисконтований період окупності 

 

Індекс прибутковості 

 

Керівник ліцензіата __________ 
(підпис) 

Микола САЄВИЧ 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

М.П. 

 


