
                                                                                                                                            Додаток 5 

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 4 пункту 2 розділу II) 

ПЛАН ВИТРАТ 
за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 

(2021 рік) 

Комунальне підприємство «Коломияводоканал» 
(назва підприємства) 

№ з/п Найменування заходів 

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,                       

тис. грн (без ПДВ) 

загальна сума 

з урахуванням: 

амортизаційні 
відрахування 

виробничі 

інвестиції з 

прибутку 

сума позичкових 

коштів та відсотків 

за їх використання, 
що підлягає 

поверненню у 

плановому періоді 

сума інших 

залучених коштів, що 
підлягає поверненню 
у плановому періоді 

1 2 3 4 5 6 7 

І Водопостачання 

1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: 

1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а 

також втрат ресурсів 

     

1.1.2 Заходи щодо забезпечення 

технологічного та/або комерційного 
обліку ресурсів 

     

1.1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат 

води на технологічні потреби 

     

1.1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг 

з централізованого водопостачання 

     

1.1.5 Заходи щодо підвищення екологічної 

безпеки та охорони навколишнього 
середовища 

     

1.1.6 Інші заходи 10 646, 87 1 470, 75 9 176, 12 
  

Усього за пунктом 1.1 10 646, 87 1 470, 75 9 176, 12 
  

1.2 Інші заходи, з урахуванням: 

1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а 

також втрат ресурсів 

     

1.2.2 Заходи щодо забезпечення 

технологічного та/або комерційного 

обліку ресурсів 

     

1.2.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат 

води на технологічні потреби 

     

1.2.4 Заходи щодо підвищення якості послуг 
з централізованого водопостачання 

     

1.2.5 Заходи щодо провадження та розвитку 
інформаційних технологій 

     

1.2.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі 

транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення 

     

1.2.7 Заходи щодо підвищення екологічної 
безпеки та охорони навколишнього 

середовища 

     

1.2.8 Інші заходи 
     

 
Усього за пунктом 1.2 

     

 
Усього за розділом І 10 646, 87 1 470, 75 9 176, 12 

  

       



II Водовідведення 

2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: 

2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а 

також втрат ресурсів 

     

2.1.2 Заходи щодо забезпечення 

технологічного та/або комерційного 
обліку ресурсів 

     

2.1.3 Заходи щодо підвищення екологічної 
безпеки та охорони навколишнього 

середовища 

     

2.1.4 Інші заходи 
     

 
Усього за пунктом 2.1 

     

2.2 Інші заходи, з урахуванням: 

2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а 
також втрат ресурсів 

289, 90 289, 90 
   

2.2.2 Заходи щодо забезпечення 
технологічного та/або комерційного 

обліку ресурсів 

     

2.2.3 Заходи щодо провадження та розвитку 

інформаційних технологій 

     

2.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі 

транспортних засобів спеціального та 
спеціалізованого призначення 

     

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної 

безпеки та охорони навколишнього 

середовища 

     

2.2.6 Інші заходи 
     

 
Усього за пунктом 2.2 289, 90 289, 90 

   

 
Усього за розділом ІІ 289, 90 289, 90 

   

 
Усього за інвестиційною програмою 10 936, 77 1760, 65 9 176, 12 

  

Директор КП «Коломияводоканал» 

(посадова особа ліцензіата) 

________ 

(підпис) 

Микола САЄВИЧ 

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

М.П. 

                                       Головний бухгалтер ________ 
(підпис) 

Оксана ПУЛЬКОВСЬКА 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

Головний економіст 

(посада відповідального виконавця) 

________ 

(підпис) 

Галина МАРТИНЮК 

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 

 


