
найменуsання суб'€кга господарювання: КП "ДttiшrrовOДоКаI{а.rI"

490l0l, м,
iндекс. абласть/Аsтоноrrна Роспблiка Криьl. рiliон. sаселенпй п\ffп, в}лицr/провYлQк. площа тощо, Лц

бtцhнк\/карпYсч. Л9 квартilри/оtFlс\,)

звIтнlсть
Звiтшi та розрахунковi данi про виконаrlня iнвестrrцiйноi програмu лiцешзiата у сферi uептралiзовапого водопостачвння таlабо

водовiдведешня

I кварr,ал Z0l8 року (захоли 20t7 року, лодаток 5А)
(кsартм)

Подають TepMiH подання

Суб'спи господарювання" шо мають лiцензii на провадже}tня

госполарськоi дiяльностi з чентралiзованого,водопостачання та./або

водовiдведення

Нацiонмьнiй KoMicii, що здiйсн}о€ державне регулювання у сферах

енергетики та комунапьних послуг, та ii територiальному оргаfiу у
вlдповlдномy регlонl

до останнього числа

мlOяця, нааryпfiого за

звiтним перiолом

Заходи цодо моаернiзачii та заkJпiвл]

транспортних засобiв спецiмьного та

Додаток l 0

ло Правил органiзаuii звiтностi, шо подаеться суб'еmами
I осподарювання у сферах Iеплопостачання. ueH грмiзованого
волоllостачанtiя l,а воловiдведення до Нацjональпо]i koMrcii, цо
злiйснюс лержавне регулюsання у сферах енергетики та

1rryHп J l0 l

Форм а Л'л 9-1 IliРЕКП-iнвестицii вода
(ква ртал ьн а )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постанова Нацiонмьноi koMicii, що здiйснюс
державне регулювання у сферах енергетики та

комунмьних послуг,
]l0520l7Nl7l7

фlнансування з початку
кiлькiснi локазники
виконання заходiв

шодо зниження питомих ви,трат. а 1акож

Технiчне переоснащення пiдвttщувальвих
нRсосншх станцiТ

Iзl i l]l

Реконструкчiя водоводу fl7OOMM по вул Швшкiва
й t-.п Поlуничного до вул.Корецького

3моди шодо забезпечення технологiчного таlабо

lлодо зменшёння обсяry витрат воли на

щодо пiдвищення екологiчноi безпеки та

ортизацlинl вlдрахування

] нях на пOгашення позичкOвих коштlв

з них на пOгашення лозичкових кошпв

з них на погацення позичкових коштlв

Iншi змlченi кошти

3 них на пOгашення позичкових кошID
II. ВОДОВIДВЕДЕННЯ

Заходи щодо:ниження п}i,lомих витрат, а також

Реконструкuiя систем водопоста!lання ],а

водовiдведення м, лЩпiпропетровська, (НасOсна

станцiq водовiдвелення JYt l)
3аходи щодо забезпечення технологiчного таlабо
комерчiйного облiку pecypciB

Захоли чrодо упровадження та розвитку
iнформашiйних техiологiй



п

I

i

Наймевування захолу
Обсяг фiнансування з лочатку

заходи щодо пiдвиtцення екологiчноi безпеки та

Усього по роздiлу l I

] них на погашення по]ичкових коштlв

з них на погашенilя позцчковнх коштiв

з них на погашення позичкових коштtа
Iншi залученi кошти

з них на пOгашення лозичкових коштiв
Усього за iнвестицil:tною програиою

Рух коtштiв на спеuрахунку лiцензiата

коштlв лерерахована на спецрахунок

Використано коштiв, тис, грн

Дщ9чор КП "Днiпроводоканм"
. Корлищ

, прlзвише)

Г В Червrлчух

прlзвйщс)

Н.Г- Fефшяа' бн;Бй[ прЬi"щ9--

елеiтронна пошта:
vodokanaloks@i, uа

Начальник вiллiлу капiтмьпих вшllдень

(пiдпис виконавчя)

телефон, 732-46-29 факс: 1З2.46,З0



Додаток l0
ло Правил органiзашii звiтнОСтi, щ9 лqдд6l6ся сl,б'сктапtи
госпOдарювання у сферах теплопостачання, цеtlтрал lзованого
водопостачання та водовiдведення до Нацtонмьноl' koMlci].
цtо здiйснюс лерх(авне реryлювання у сФерах 9нергетики та(п),нкт.] ]0)

звIтнlсть
Jвiтнi та розрахунковiлапi про ВиконаIttrя iнвестицiriноiпрограмrr лiцспзiата у сферi uентралiзоваtlого водопостачапшп таlабо водовiлведеllrtя

]а l KBapta;l 2018
(квартu) року

LYo скти гOсподарювання. шо мають лiцензi]'на провадження господарськоi
дlяльностj з чентралiзованого водопостачання та,/або водовlдведення

Нацiонмьнiй ком jcij, цо злiйснюе деря<авне реryлювання у сферах
JнергетикИ та комунмьних послуг. та ii територiмьноrу opruoy увiдповrдному регiонi

Подаrоть

респондент

Найменування суб'скта господпрювання

Кол СffРПОУ.
\4iсцезнаходження.

l, м. Днiп л. IpoiubKa.2lA
(поцтовий jндекс. асть/Автономна

Форпrа ЛЪ 9-}IКРЕliП_iнвес.л.ицiТ вода
(квартлlrыrа)

зд,гt]ЕрджЕно
пос гаllова Нrtl,онально] koчicii цо здiйснtос
дgржавЕ]е реryлювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
]]05,20]7N!7l7

плоша тощо, Л9

до останнього числа
мiсячя, яасryпного за

звiтним перiодом

N!
з/п

-г
Найменування заходу

ъ
2

vuqll {рlнансуванllя у зв!тному

. .. . 
KBapTа.''ii, тис, грн

Обсяг фiн;

план

lнсуванl]я з пOчатiry potry
тис грн

I rhап l о/

кiлькiснi показники
виконання заходiв

9-

план фа,.г у"
J 4 5 6] ---: --i- 3- -

l]l ъ)J,\UJll lц0l0 ]llижеlIчя пигоvи\ витрdг, а гакож 8граI
РеС\ Dc]B 2 594 0 0,00 2 594

]0 0,00

]

]

l

0 0,00

-l
,:,,-.1,5ir.j DcIloHT ФLlьтрiв l96l рон1 бr:iвництва
а ка й-]акськ i il насосно-фr;r ьтру ва-]ьн I й ста н ц l l,
лн l пDопетоовсь к

810 0 0,00 8t0
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Реконструкuiя uorouooy ЛбЙiiЙББliЙ*
М. Малiновського ло Mepet[ro-X.paon.ono.o ro"ry ум !нiпро
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wq,lчлrl щчд9 lllдаишення якостl послуг з
центра.riзованого водопостачання 0 000 ,,

0 0,00
Топографо-геолезшчtli зйомкlr М l :500 для
реконструкции мереж водопроводу) ви конання
експерти]и лроектlв. паслортизачiя, експертне
обсr elt<eH ня Te\HI чlIого стану булtвел ь насосних
:танцiй водопостачанняъ

Y.ooio i ййБ---__

:,a|
0 0,00 22 0 0,00

/
1,9

2 6|6 0 2 616
2,616 0i*-

0]
- _--_+

l

--- f

0,00

0,00

0,00

l91

|r]l
l92

2 616
2 б16 0 0,00

? бlб (' i 0,00
i ,----- -

]

],
l92l
9з

9] 1

-r;т;;;;;;,,, ;й; ;"'';---
],l

,1 --

al{ -

Заходи цодо знrйБ"Б
pecypcl в Qlll 0 0 0

0
0 0

l676 | 8s.lo 527,37 l 676 8JU l
]

527,]7



llроловженвя lolTKa

<_

м
3/п

Найменуванн, заходу

Обсяг фiнансування у звlтному

KBapTалi, тис. грн

Обсяг t!iнансування з початку року
тис, грн

кiлькiснi показники

виконан ня заходi в

план фаrг % план ] фаm %

) ;.?..:1t,
4 :,,.ýill_.

9

l25l
реконструкuiя будiвлi рещiтOк iз замiною облмнання

на Лiвобереlкнiй cTaHuii аераuii у м .Щнiпро
8 840 644.44 |З72. 8 840 644,44

2,5.2 21,8:: 0 0,n0 iltlilэji,i 0 0.00

2.2,5 3 Топографо-геолезичнi зйомки М1:500 для

реконструкчии мереж водопроводу. виконан ня

експертизи проектiв, паспортизацiя,.експертне

обстеження технiчного стану будlвель насосних

стf, ll ulй водов|дведення

i i,: .lii|
]i:21i;.] 0 0.00 0 0,00

2з а.\оди щодо упровадження та розвитку iнформачiйних

эхнологi й
0 0 0

4 заходи шодо молернiзаuii та закупiвлi транспортних

засобt в спецiал ьного та спецiалiзованого призначення
0 0 0

заходи ttlодо пiдвишення екологiчноi безлеки та

охорони навколиш нього середовища
0 0

Усього по розлiлу lI 1 б7б 8 840 321,31 1,676 8 840 аr, а5

2,,I Джерела фlнансуЁання заходlв 1:б7б 8 Е40 527,37 1,6?6 8 840 52,7,3,1

Амортизачiйнi вlлрахуван ня li676 8 840 52,7 ,37 l ,676 8 840 52,7,з1

z7 | 1 з них на погашення позичкових коштlв

).-,7.2 Виробничi 1нggqlдцii з прибутку

)72| з них на погашення позичкових коштlв

21з Бюджетнl кошти

21з 1 1 них на погашення позичкових коштlв

27 4 lншi залученl кошти

214l з них на погашення позичкових коштlв

Усього за iнвестицiitноlо програмою 4i19?|. 8 840 205,97 4:z9z 8 840 z05,97

N,, ]/п Рух коштiв на спецрахунку лiцензiата звiтний кварал з пOчатку року

Сума коштiв перерахована

тис грн

йа спечрахунок лlцензlата,

Викорис-тdно KoLuTiB. rис грн

9 281 ,911 9 287,9|,|

п,91ч 9 289.б l 5

Довiдково

(пiлпис головного бухгалтера)

Корлиш

(iнiцiми, прiзвище)

Г.В. Червiнчук

,/ 
(iнiцlали, прiзвише)

Н,Г, Ребрина

(iнiцiали, прiзвище)

елеrгронна пошта:

vodokanaloks@r ua

Начальник вiддi,ту капlтальних вклмень
{1а

(пiлпис виконавчя)

телесРон, 7З2-46-29 факс: 732,46-30

на.tмьник слухсби uентрмьних розрахункlв,
бухгаптерського облiку i звtry

г


