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інвестиційної програми та їх урахування у структурі
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інвестиційної програми, обґрунтування необхідності та
доцільності їх впровадження)

6.2. Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми
(таблиця за складовими економічного ефекту в
натуральних та грошових одиницях)

6.3. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру
тарифів (за складовими планових витрат)
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7.2. Модернізація насосного обладнання на КНС №1
7.3. Модернізація насосного обладнання на КНС №6
7.4. Капітальний ремонт насосного обладнання КНС №5
7.5. Модернізація (заміна) каналізаційних мереж



7.6. Визначення строку окупності та економічного ефекту по
заходах

7.7. Обґрунтування вартості запланованого заходу
8. Зобов’язання підприємства щодо досягнення очікуваних

результатів реалізації інвестиційної програми
9. Інформаційна згода на обробку персональних даних
10. Копії документів  фінансової звітності

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на
2019 рік

(строк)
Комунального підприємства «Прилукитепловодопостачання» Прилуцької міської ради

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
Найменування ліцензіата КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО

«ПРИЛУКИТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ»
ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Рік заснування 2004 рік
Форма власності комунальна
Місце знаходження 17500, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО

ПРИЛУКИ, ВУЛ. САДОВА, БУДИНОК 104
Код за ЄДРПОУ 32863684
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи
ліцензіата, посада

Директор Гавриш Андрій Анатолійович

Тел., факс, е-mail (04637) 3-39-39, prtvp.pto@gmail.com
Ліцензія на (№,  дата видачі, строк дії) централізоване водопостачання та

водовідведення №500082 від 05.10.2012 року
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн 39915
Балансова вартість активів, тис. грн 68970
Амортизаційні відрахування за останній
звітний період, тис. грн

3034

Заборгованість зі сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів)

1957

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі інвестиційної програми Підвищення ефективності виробництва,

зниження питомих витрат та втрат ресурсів,,
оптимізації витрат та втрат води , підвищення
екологічної безпеки та охорони навколишнього
середовища

Строки реалізації інвестиційної програми 2019 рік
На якому етапі реалізації заходів,
зазначених в інвестиційній програмі,
ліцензіат знаходиться

Наявність зведеного кошторисного розрахунку
вартості об’єкта будівництва та відомість
ресурсів до нього
Наявність комерційних пропозицій



Головні етапи реалізації інвестиційної
програми

Технічне переоснащення насосного та
електрообладнання, заміна інженерних мереж,
автоматизація виробництва

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. 820,18

власні кошти 820,18
позичкові кошти 0
залучені кошти 0
бюджетні кошти 0

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 25
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку
ресурсів

0

Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби 0
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення

28

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій 0
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів
спеціального та спеціалізованого призначення

0

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони
навколишнього середовища

5

Інші заходи 42

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Чиста приведена вартість 4,869
Внутрішня норма дохідності 14%
Дисконтований період окупності 11,8
Індекс прибутковості 1,007

Директор КП «ПТВП»            _______________ А.А. Гавриш
                    (підпис)       (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.



(найменування органу місцевого самоврядування)

_________________А.А. Гавриш
(підпис)

"____"_______________ 20____ року

М.П.
М.П.

підлягають
поверненню

 не
підлягають
поверненню

плано-
ваний
період
+ n*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
І

 1.1
  1.1.1

х х х х х х

1.1.2
х х х х х х

1.1.3
х х х х х х

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП "ПТВП"

(П.І.Б.)

рішенням виконавчого комітету міської ради
(посадова особа ліцензіата)

від ___________________________________

"____"_______________ 20____ року

Усього за підпунктом 1.1.1

(найменування ліцензіата)

аморти-
заційні відраху-

вання

бюджетні
кошти   (не
підлягають

поверненню)

виробничі
інвестиції
з прибутку

14

Усього за підпунктом 1.1.3
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Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів,  з них:

Найменування
заходів (пооб'єктно)

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Графік здійснення заходів
та використання коштів на
планований та прогнозний
періоди                   тис. грн.

(без ПДВ)

госпо-
дарський
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планова-
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період

з урахуванням:

Ек
он

ом
ія

па
ли

вн
о-

ен
ер

ге
ти

чн
их

ре
су

рс
ів

(к
В

т/
го

д/
пр

ог
но

зн
ий

пе
рі

од
)

Ек
он

ом
іч

ни
й

еф
ек

т
(т

ис
.г

рн
.)*

**

загальна
сума

№
ар

ку
ш

а
об

ґр
ун

то
ву

ю
чи

х
ма

те
рі

ал
ів

інші залучені кошти, з них:
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 За способом
виконання,           тис.
грн.                    (без

ПДВ)

планова-
ний

період
+ 1

підряд-
ний

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами
фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

Кількісний
показник
(одиниця
виміру)

Фінансовий план використання коштів для  виконання  інвестиційної програми на 2019 рік

Комунального підприємства "Прилукитепловодопостачання" Прилуцької міської ради Чернігівської області

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

Усього за підпунктом 1.1.2
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Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 № з/п



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

1.1.4

х х х х х х

  1.1.5
х х х х х х

1.1.6
х х х х х х

1.2
1.2.1

1.2.1.1. х х х х х х х х х
х х х х х х х х х х

1.2.2
х х х х х х

х х х х х
1.2.3

х х х х х х

1.2.4
1.2.4.1. х х х х х х х х х

х х х х х х х х х
1.2.5

х х х х х х х
х х х х х х х 0 0 0

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання,  з них:

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за підпунктом 1.2.1

Усього за підпунктом 1.1.6

Інші заходи,з них:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:

Усього за підпунктом 1.2.2

Усього за підпунктом 1.2.4

Усього за підпунктом 1.2.3

Усього за підпунктом 1.2.5

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

Усього за підпунктом 1.1.5

Усього за підпунктом 1.1.4

Усього за пунктом 1.1

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

14

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
1.2.6

х х х х х х

1.2.7
х х х х х х

1.2.8

1.2.8.1.

Геологічне вивчення
надр при переоцінці

експлуатаційних
запасів підземних
вод ділянки надр у

м. Прилуки

19
свердловин 348,07 348,07 х х х х х х 348,07 348,07 х х х х х х х

348,07 348,07 х х х х х х 348,07 348,07 х х х х х х х
348,07 348,07 х х х х х 0,00 348,07 348,07 х х х х х х х
348,07 348,07 х х х х х 0,00 348,07 348,07 х х х х х

ІІ

  2.1.
  2.1.1

х х х х х х

2.1.2
х х х х х х

2.1.3

х
2.1.4

х х х х х х

2.1.5
х х х х х х

2.2
2.2.1

2.2.1.1.

Модернізація
насосного
обладнання  на
КНС №1

1 шт. 257,04 257,04 х х х х х 257,04 х 257,04 х х 92 13,67 х 33,58

2.2.1.2.

Модернізація
насосного
обладнання  на
КНС №6

1 шт. 85,17 85,17 х х х х х 85,17 х 85,17 х х 91 4,34 х 11,17

2.2.1.3.

 Капітальний ремонт
насосного
обладнання  на КНС
№5

1 шт. 90,03 90,03 х х х х х 90,03 х 90,03 х х х

432,24 432,24 х х х х х 432,24 х 432,24 х х 116 18,01 х 44,75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
2.2.2

х х х х х
х х х х х

2.2.3
х х х х х

2.2.4
х х х х х

2.2.5

2.2.5.1.

Модернізація
(заміна)
каналізаційних
мереж

22 метри 39,87 39,87 х х х х х 39,87 0,00 39,87 х х х

39,87 39,87 х х х х х 39,87 0,00 39,87 х х х
2.2.6

х х х х х х х х

0,00 0,00 х х х х х 0,00 0,00 0,00 х х 9 0,00 х 0,00
472,11 472,11 х х х х х 472,11 0,00 472,11 х х 126 х 18,01 х 44,75
472,11 472,11 х х х х х 472,11 0,00 472,11 х х 126 х 18,01 х 44,75
820,18 820,18 х х х х х 472,11 348,07 820,18 х х 220 х 18,01 х 44,75

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.

          (прізвище, ім’я, по батькові)

 Інші заходи (не  звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Примітки:  n* - кількість років інвестиційної програми.

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

                   Начальник ВТВ                                                              ___________________________                                                               В.І. Трохименко

Усього за розділом ІІ
Усього за інвестиційною програмою

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:

Усього за розділом І

Усього за підпунктом 1.2.6

3

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
14

Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 2.2.5

Усього за підпунктом 2.1.4

Усього за підпунктом2.2.2

Усього за пунктом 1.2

Усього за підпунктом 2.2.3

Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

14

Усього за пунктом 2.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

(посада відповідального виконавця)

Усього за підпунктом 2.1.2

(підпис)

Усього за підпунктом 1.2.7
Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 1.2.8

Усього за підпунктом 2.1.1

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом  2.1.3

 х- ліцензіатом  не заповнюється.

Усього за підпунктом 2.1.5

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за підпунктом 2.2.4

Усього за пунктом 2.2

Усього за підпунктом 2.2.1

Усього за підпунктом  2.2.6

Інші заходи, з них:

4



(найменування органу місцевого самоврядування)

_________________А.А. Гавриш
(підпис)

"____"_______________ 20____ року

М.П.
М.П.

що підлягають
поверненню

що не
підлягають
поверненню

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

І

 1.1

  1.1.1

  1.1.2

1.1.3.

1.1.4
х х х х х х х х х

1.1.5
х х х х х х х х х

  1.1.6
х х х х х х х х х

  1.2.

1.2.1.

х х х х х х х х
х х х х х х х х

1.2.2
х х х х х х х х х х
х х х х х х х х х

1.2.3
х х х х х х х х х

1.2.4
х х х х х х х х

0,00 0,00 х х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
1.2.5

х х х х х х х х

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП "ПТВП"

(П.І.Б.)

рішенням виконавчого комітету міської ради

від _________________________________

(посадова особа ліцензіата)

Усього за пунктом1.1

Усього за підпунктом 1.1.4

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

"____"_______________ 20____ року

Комунального підприємства "Прилукитепловодопостачання" Прилуцької міської ради Чернігівської області

з урахуванням:
отримані у

планованому
періоді

бюджетні
кошти, що не
підлягають
поверненню

загальна
сума

(найменування ліцензіата)

№ з/п

отримані у
плановому

періоді
позичкові

кошти
фінансових
установ, що
підлягають

поверненню

Фінансовий план використання коштів для  виконання  інвестиційної програми та  їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців з січня 2019 року

виробничі
інвестиції з
прибутку

аморти-
заційні

відраху-
вання

госпо-
дарський
(вартість

матеріальних
ресурсів)

І кв.

 інші залучені кошти,
отримані у планованому

періоді, з них:

ІV кв.

 Сума
позичкових
коштів та

відсотків за їх
використання,

що підлягає
поверненню у
планованому

періоді,
тис. грн.

(без ПДВ)

Ек
он

ом
ія

па
ли

вн
о-

ен
ер

ге
ти

чн
их

ре
су

рс
ів

(т
ис

.к
Вт

/г
од

/р
ік

)

Ек
он

ом
ія

фо
нд

у
за

ро
бі

тн
ої

пл
ат

и,
(т

ис
.г

рн
./р

ік
)

Ек
он

ом
іч

ни
й

еф
ек

т
(т

ис
.г

рн
.)

**

Найменування
заходів

(пооб'єктно)

Кількісний
показник
(одиниця
виміру)

Графік здійснення заходів та
використання коштів на

планований період,                     тис.
грн. (без ПДВ)

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Кошти, що
враховуються    у

структурі
тарифів

гр.5 + гр.6. +
гр. 11 + гр. 12

тис. грн.
(без ПДВ)

№
ар

ку
ш

а
об

ґр
ун

то
ву

ю
чи

х
ма

те
рі

ал
ів

Ст
ро

к
ок

уп
но

ст
і(

мі
ся

ці
в)

*

 За способом виконання,
тис. грн. (без ПДВ)

ІІІ кв.ІІ кв.

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами
фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

підряд-
ний

 Сума інших
залучених
коштів, що

підлягає
поверненню у
планованому

періоді,
тис. грн.

(без ПДВ)

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 1.2.4

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:

Усього за підпунктом 1.1.5

Усього за підпунктом 1.1.6

Усього за підпунктом 1.2.3

Усього за підпунктом 1.2.1

Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 1.2.2

Усього за підпунктом 1.1.3

Усього за підпунктом 1.1.2

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

Усього за підпунктом 1.2.5

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Усього за підпунктом 1.1.1



1.2.6
х х х х х х х х х

1.2.7
х х х х х х х х х

1.2.8

1.2.8.1.

Геологічне вивчення
надр при переоцінці

експлуатаційних
запасів підземних
вод ділянки надр у

м. Прилуки

19 свердловин 348,07 348,07 х х х х х х х х 348,07 348,07

348,07 348,07 х х х х х х х х 348,07 348,07
348,07 348,07 х х х х х х х х 348,07 0,00 0,00 0,00 348,07 39 х 0,00 х 0,00
348,07 348,07 х х х х х х х х 348,07 0,00 0,00 0,00 348,07 39 х 0,00 х 0,00

ІІ
  2.1.
  2.1.1

х х х х х х х х х

  2.1.2
х х х х х х х х х

2.1.3
х х х х х х х х х

2.1.4
х х х х х х х х х

2.2.
2.2.1.

2.2.1.1.

Модернізація
насосного
обладнання  на
КНС №1

1 шт. 257,04 257,04 х х х х х х х х 257,04 0 0 0 257,04 0 92 х 13,67 х 33,58

2.2.1.2.

Модернізація
насосного
обладнання  на
КНС №6

1 шт. 85,17 85,17 х х х х х х х х 85,17 0 0 85,17 0 0 92 х 4,34 х 11,17

2.2.1.3.

 Капітальний ремонт
насосного
обладнання  на КНС
№5

 1 шт. 90,03 90,03 х х х х х х х х 90,03 0,00 0,00 0,00 0,00 90,03 0 х 0,00 х 0,00

432,24 432,24 х х х х х х х х 90,03 0,00 0,00 85,17 257,04 90,03 116 х 18,01 х 44,75
2.2.2

х х х х х х х х х

  2.2.3
х х х х х х х х х

2.2.4

х х х х х х х х х

2.2.5

2.2.5.2.

Модернізація
(заміна)
каналізаційних
мереж

22 метри 39,87 39,87 х х х х х х х х 39,87 0,00 0,00 39,87 0,00 0,00

39,87 39,87 х х х х х х х х 39,87 0,00 0,00 39,87 0,00 0,00
2.2.6

2.2.6.1. 0 0,00 0,00 0,00 х х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,00 х х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
472,11 472,11 х х х х х х х х 129,90 0,00 0,00 39,87 0,00 90,03 126 х 18,01 х 44,75
472,11 472,11 х х х х х х х х 129,90 0,00 0,00 39,87 0,00 90,03 126 х 18,01 х 44,75
820,18 820,18 х х х х х х х х 129,90 348,07 0,00 39,87 0,00 438,10 220 х 18,01 х 44,75Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.

                  Начальник ВТВ                                             ___________________                                                Трохименко В.І.

Усього за пунктом 2.2

Усього за підпунктом  2.2.4

Усього за інвестиційною програмою

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом  2.1.3

(прізвище, ім’я, по батькові)                 (підпис)

Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:

 Усього за підпунктом 2.2.3

(посада відповідального виконавця)

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х - ліцензіатом не заповнюється.

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Усього за підпунктом  2.2.5

Усього за розділом ІІ

Усього за підпунктом 2.2.6

Усього за підпунктом 1.2.6

Усього за підпунктом 1.2.7

Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 2.2.1

Усього за підпунктом 2.1.4

Усього за підпунктом 1.2.8

Усього за підпунктом  2.2.2
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Усього за підпунктом 2.1.1

 Інші заходи (не  звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:

Інші заходи, з них:

Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:

Усього за розділом І
Усього за пунктом 1.2

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за пунктом 2.1

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
 Усього за підпунктом  2.1.2

Інші заходи, з них:



1 2 3 4 5 6 7
І

 1.1

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

  1.2

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 348,07 348,07
Усього за пунктом 1.2 348,07 348,07
Усього за розділом І 348,07 348,07

ІІ

 2.1

  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

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів
на 12 місяців

загальна сума

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154
Податкового кодексу України), з урахуванням:

Водопостачання

амортизаційні
відрахування

виробничі
інвестиції з
прибутку

№ з/п

 сума позичкових
коштів та відсотків

за їх
використання, що

підлягає
поверненню у

плановому періоді

Усього за пунктом 1.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154
Податкового кодексу України), з урахуванням:

Водовідведення

 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

Найменування заходів

сума інших
залучених
коштів, що

підлягає
поверненню у

плановому
періоді

з урахуванням:

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,
тис. грн (без ПДВ)

Комунальне підприємство "Прилукитепловодопостачання" Прилуцької міської ради Чернігівської області
(назва підприємства)



2

  2.2

 2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також
втрат ресурсів 432,24 432,24

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

39,87 39,87

2.2.6 Інші заходи
Усього за пунктом 2.2 472,11 472,11
Усього за розділом ІІ 472,11 472,11
Усього за інвестиційною програмою 820,18 820,18

(посадова особа ліцензіата)      (підпис)

     (підпис)

     (підпис)

          (прізвище, ім’я, по батькові)

Фінансовий директор (головний бухгалтер)  __________________                   __________Т.М. Голуб __________
          (прізвище, ім’я, по батькові)

Інші заходи (не  звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

_Начальник ВТВ _                       __________________                   _________В.І. Трохименко________

М. П.

(посада відповідального виконавця)

Директор КП "ПТВП"                                     __________________                       __________А.А. Гавриш_________

          (прізвище, ім’я, по батькові)



Респондент:

Найменування:   Комунальне підприємство "Прилукитепловодопостачання" Прилуцької міської ради

Місцезнаходження:  17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Садова, 104

на початок
звітного періоду

на кінець
звітного періоду

А В Г 1 2 3

І
1.1 001 од. 1 1 x
1.2 002 осіб 56178 54459 x
1.3 003 осіб 56317 55523 x
1.3.1 004 осіб 55809 55029 x
1.3.2 005 осіб 508 494 x
1.4 006 осіб 0 0 x
1.5 007 осіб 56317 55523 x
1.6 008 од. 0 0 x
1.7 009 % 0 0 x
1.8 010 од. 27051 27053 x
1.8.1 011 од. 26307 26353 x
1.8.2 012 од. 57 58 x
1.8.3 013 од. 687 642 x
1.9 014 % 100,2 102,0 x
1.9.1 015 % 99,09796331 99,11027862 x
1.9.2 016 % 0,902036685 0,889721377 x
1.10 017 од. 17882 17879 x
1.10.1 018 од. 17139 17179 x
1.10.2 019 од. 57 58 x
1.10.3 020 од. 686 642 x
1.11 021 % 66,10476507 66,08878867 x
1.11.1 022 % 65,14996009 65,18802413 x
1.11.2 023 % 100 100 x
1.11.3 024 % 99,85443959 100 x
1.12 025 км 198,124 198,274
1.12.1 026 км 53,505 53,505
1.12.2 027 км 127,134 127,284
1.12.3 028 км 17,485 17,485
1.13 029 од./км 136,5357049 136,4424988 x
1.14 030 км 76,6 76,6
1.14.1 031 км 21,6 21,6
1.14.2 032 км 48,1 48,1
1.14.3 033 км 6,9 6,9
1.15 034 % 38,66265571 38,6334063 x
1.15.1 035 % 40,37005887 40,37005887 x
1.15.2 036 % 37,83409631 37,78951007 x
1.15.3 037 % 39,46239634 39,46239634 x
1.16 038 осіб 23 70 x
1.17 039 осіб 28 65 x
1.18 040 ос./1000 од. 1,035081882 2,402691014 x
1.19 041 осіб/1 км 0,141325634 0,327829166 x
1.20 042 тис.м³/рік 3083,426 3131,284 x
1.21 043 тис.м³/добу 8,4 8,6 x
1.22 044 тис.м³/рік 0 0 x
1.23 045 тис.м³/рік 0 0 x
1.24 046 тис.м³/добу 0 0 x
1.25 047 тис.м³/рік 3059,096 3122,673 x
1.26 048 тис.м³/добу 8,38 8,55 x
1.27 049 тис.м³/рік 2167,287 2208,673 x
1.27.1 050 тис.м³/рік 1939,945 1997,929 x
1.28 051 тис.м³/рік 24,33 8,61 x
1.28.1 052 тис.м³/рік 24,33 8,61 x
1.28.2 053 тис.м³/рік 0 0 x
1.29 054 % 0,789057367 0,274967074 x
1.30 055 тис.м³/рік 891,809 914,0 x
1.30.1 056 тис.м³/рік 0 0 x
1.30.2 057 тис.м³/рік 891,809 914,0 x
1.31 058 % 29,1526974 29,26979546 x
1.32 059 тис.м³/км 4,501266883 4,609782422 x
1.33 060 л/добу 148,8198045 154,0851268 x
1.34 061 л/добу 94,37501657 98,58577674 x
1.35 062 од. 4 4
1.36 063 тис.м³ 2 2 x
1.37 064 тис.м³ 2 2 x
1.38 065 % 100 100 x
1.39 066 од. 0 0
1.40 067 од. 4 4
1.40.1 068 од. 4 4
1.41 069 од. 15 15
1.42 070 од. 19 19
1.43 071 од. 9 9
1.44 072 тис.кВт/год 2088,94 2022,15 x
1.45 073 кВт*год/м³ 0,677473693 0,645789395 x
1.46 074 од. 0 0
1.47 075 тис.кВт/год 0 0 x
1.48 076 кВт*год/м³ 0 0 x
1.49 077 од. 9 9
1.50 078 од. 19 19
1.51 079 од. 0 0

ЗВІТНІСТЬ

Обсяг втрат води всього (рядок 056+рядок 057), з них:

Фактична кількість персоналу в підрозділах водопостачання

Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому

Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками

Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 064/рядок 063х100)

населення (рядок 018/рядок 011х100)
бюджетних установ (рядок 019/рядок 012х100)

внутрішньоквартальної та дворової мережі

інших

Код рядка

яке використовує водорозбірні колонки

Водопостачання

Орієнтовна вартість
заміни (модернізації)
ветхого (аварійного)

обладнання

кількість свердловин

Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:
населення

бюджетних установ

бюджетних установ

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 030/рядок 025х100), з них:

вуличної мережі

Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом

безпосередньо підключених до мереж

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офісу)

Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог

Кількість населення в зоні відповідальності підприємства

населення

Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:

Витрати на технологічні потреби (рядок 052+рядок 053), з них:

Середньодобова подача води у мережу

інших (рядок 020/рядок 013х100)

водоводів (рядок 031/рядок 026х100)

№ з/п

Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:

Частка підключень з обліком, усього (рядок 017/рядок 010х100), з них:

І. Найменування та характеристика  об'єктів Одиниця
виміру

Кількість персоналу на 1 км мережі (рядок 039/рядок 025)

Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:

Виробництво води на 1 особу (рядок 047/рядок 003х1000000/365)
Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 050/рядок 003х1000000/365)

Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 057/рядок 047х100)

водоводів

Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 008/рядок 010)x100

Частка технологічних витрат (рядок 051/(рядок 042+рядок 044)х100)

Показник з них:

Б

Обсяг піднятої води за рік

Кількість резервуарів чистої води, башт, колон

витрати на технологічні потреби у мережі

населенню

вуличної мережі

вуличної мережі (рядок 032/рядок 027х100)

Частка охоплення послугами (рядок 003/рядок 002х100), з них:

з використанням водорозбірних колонок (рядок 005/рядок 003х100)

Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік
Обсяг закупленої води зі сторони за рік

Обсяг поданої води у мережу за рік

Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів

витрати на технологічні потреби до мережі

Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води (рядок 072/рядок 042)
Витрати електричної енергії на підйом води

обсяг втрат води до мережі (рядок 042+рядок 044-рядок 047-рядок 052)
обсяг втрат води у мережі (рядок 047-рядок 049–рядок 053)

з підключенням до мереж (рядок 004/рядок 003х100)

Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 010/рядок 025)

внутрішньоквартальної та дворової мережі

водоводів
Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

Середньодобове очищення води на очисних спорудах

внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 033/рядок 028х100)

Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:

інших

Кількість насосних станцій І підйому (рядок 066+рядок 068+рядок 069)

Кількість поверхневих водозаборів

Наявний об’єм запасів питної води

Кількість підземних водозаборів, з них:

Кількість окремих свердловин

Розрахунковий об’єм запасів питної води

Кількість персоналу на 1000 підключень (рядок 039/рядок 010х1000)

Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 057/рядок 025)

Витрати електричної енергії на очищення води
Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання

Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води (рядок075/рядок 045)
Кількість насосних станцій підкачування води
Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання

Узагальнена технічна характеристика об’єктів водопостачання та водовідведення
за  2018 рік

Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)

Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін



1.52 080 тис.кВт/год 344,301 334,67 x
1.53 081 кВт*год./м³ 0,118 0,109 x
1.54 082 од. 19 19
1.55 083 од. 0 0 x
1.56 084 % 100 100 x
1.57 085 од. 0 0
1.57.1 086 од. 0 0
1.57.2 087 од. 0 0
1.57.3 088 од. 0 0
1.58 089 од. 0 0
1.59 090 од. 1 1
1.60 091 од. 1 1
1.61 092 од. 11 8
1.62 093 тис.м³/добу 17,67 17,67 x
1.63 094 тис.м³/добу 24,3 24,3 x
1.64 095 тис.м³/добу 0 0 x
1.65 096 % 47,43115411 48,41691281 x
1.66 097 % 34,76437229 35,30395174 x
1.67 098 % 0 0 x
1.68 099 аварії 127 107 x
1.69 100 аварії/км 0,641012699 0,539657242 x
1.70 101 тис.кВт/год 2433 2356,82 x
1.71 102 тис.грн 5006,04 5642,3 x
1.72 103 кВт*год/м³ 0,789057367 0,752668873 x
1.73 104 тис.грн 11453,47 14615,0 x
1.74 105 грн./м³ 5,284703872 6,617095423 x
1.75 106 тис.грн 3424,27 5808,6 x
1.76 107 % #ССЫЛКА! 23,42983236 x
1.77 108 % 43,70762747 38,60622648 x
1.78 109 тис.грн 0 0 x
1.79 110 % 0 0 x
1.80 111 тис.грн 547,36 523,1 x
1.81 112 тис.грн 123 523,1 x
1.82 113 % #ССЫЛКА! 3,745193295 x
ІІ
2.1 201 од. 1 1 x
2.2 202 осіб 56178 54459 x
2.3 203 осіб 54371 53575 x
2.3.1 204 осіб 27240 27240 x
2.3.2 205 осіб 27131 26335 x
2.4 206 од. 14209 14084 x
2.4.1 207 од. 13636 13554 x
2.4.2 208 од. 47 52 x
2.4.3 209 од. 526 478 x
2.5 210 % 96,78343836 98,3767605 x
2.5.1 211 % 50,10023726 50,84461036 x
2.5.2 212 % 49,89976274 49,15538964 x
2.6 213 од. 0 0 x
2.7 214 % 0 0 x
2.8 215 км 122,707 122,707
2.8.1 216 км 0 0
2.8.2 217 км 54,543 54,543
2.8.3 218 км 49,216 49,216
2.8.4 219 км 18,948 18,948
2.9 220 од./км 115,7961648 114,7774781 x
2.10 221 км 49,2 49,2
2.10.1 222 км 0 0
2.10.2 223 км 21 21
2.10.3 224 км 19,2 19,2
2.10.4 225 км 9 9
2.11 226 % 40,09551207 40,09551207 x
2.11.1 227 % 0 0 x
2.11.2 228 % 38,50173258 38,50173258 x
2.11.3 229 % 39,01170351 39,01170351 x
2.11.4 230 % 47,49841672 47,49841672 x
2.12 231 осіб 56 83 x
2.13 232 осіб 51 81 x
2.14 233 ос./1000 од. 3,589274404 5,751207043 x
2.15 234 осіб/1 км 0,415624211 0,66010904 x
2.16 235 тис.м³/рік 1451,903 1447,792 x
2.16.1 236 тис.м³/рік 0 0 x
2.17 237 тис.м³/добу 3,98 3,97 x
2.18 238 тис.м³/рік 1451,903 1447,792 x
2.18.1 239 тис.м³/рік 1451,903 1447,792 x
2.18.2 240 тис.м³/рік 1451,903 1447,792 x
2.19 241 тис.м³/добу 3,98 3,97 x
2.20 242 тис.м³/рік 0 0 x
2.21 243 % 0 0 x
2.22 244 тис.м³/рік 0 0 x
2.23 245 % 0 0 x
2.24 246 тис.м³/рік 0 0 x
2.25 247 % 0 0 x
2.26 248 тис.м³/рік 1283,636 1310,331 x
2.26.1 249 тис.м³/рік 940,978 979,317 x
2.27 250 од. 1515 1434 x
2.28 251 од./км 12,3464839 11,68637486 x
2.29 252 аварії/рік 22 43 x
2.30 253 аварії/км 0,179288875 0,350428256 x
2.31 254 л/добу 73,16062677 74,03739477 x
2.32 255 л/добу 73,16062677 74,03739477 x
2.33 256 од. 18 18
2.34 257 од. 1 1
2.35 258 од. 38 38
2.36 259 од. 0 0
2.37 260 од. 1 1
2.37.1 261 од. 0 0
2.37.2 262 од. 1 1
2.37.3 263 од. 0 0
2.38 264 од. 0 0
2.39 265 од. 1 1
2.40 266 од. 1 1
2.41 267 од. 8 6
2.42 268 тис.м³/добу 15 15 x
2.43 269 тис.м³/добу 32,1 32,1 x
2.44 270 тис.м³/добу 15 15 x
2.45 271 % 26,51877626 26,4436895 x
2.46 272 % 26,51877626 26,4436895 x
2.47 273 тис.кВт*год 1825,618 1988,267 x
2.47.1 загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод 274 тис.кВт*год 1054,524 1111,513 x

2.47.2 275 кВт*год/м³ 0,726304719 0,767729757 x

2.47.3 276 тис.кВт*год 771,094 876,754 x

2.47.4
277

кВт*год/м³ 0,531 0,605 x

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 099/рядок 025)

Установлена виробнича потужність водопроводу

Кількість майстерень

Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік
Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 049)

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)

Використання потужності водозаборів (рядок 042/365/рядок 094х100)

Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік

Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)

Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)
Амортизаційні відрахування за рік

Кількість аварій на мережі водопостачання за рік

Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік
Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 042+рядок 044)

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:
Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 082/(рядок 082+рядок 083)x100)

Кількість лабораторій

рідкого хлору

Використання потужності очисних споруд (рядок 045/365/рядок 095х100)

ультрафіолету

Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати

Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

Установлена виробнича потужність очисних споруд
Використання потужності водопроводу (рядок 047/365/рядок 093х100)

Установлена загальна потужність водозаборів

з підключенням до мереж (рядок 204/рядок203х100)

напірних трубопроводів

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

вуличної мережі
внутрішньоквартальної та дворової мережі

головних колекторів

Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 206/рядок 215)

Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:

з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 205/рядок 203х100)

Витрати електричної енергії на водопостачання за рік

Витрати на оплату праці за рік

напірних трубопроводів

Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)

головних колекторів

інших
Частка охоплення послугами (рядок 203/рядок 202х100), з них:

Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод
Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 213/рядок 206х100)

бюджетних установ
населення

Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік

Водовідведення

яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків

Кількість населення в зоні відповідальності підприємства
Кількість населення, яким надаються послуги, усього, з них:

безпосередньо підключених до мереж

Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:

з повним біологічним очищенням

вуличної мережі (рядок 224/рядок 218х100)
внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 225/рядок 219х100)

Кількість персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом

Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:
Середньодобове перекачування стічних вод

Кількість персоналу на 1000 підключень (рядок 232/рядок 206х1000)

прийнято від інших систем водовідведення

Кількість засмічень у мережі водовідведення  за рік

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 221/рядок 215х100), з них:

вуличної мережі
внутрішньоквартальної та дворової мережі

Фактична кількістьперсоналу в підрозділах водовідведення

Кількість персоналу на 1 км мережі (рядок 232/рядок 215)
Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:

напірних трубопроводів (рядок 223/рядок 217х100)
головних колекторів (рядок 222/рядок 216х100)

Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 246/рядок 235х100)

Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 244/рядок 235х100)

Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі:
населенню

Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах

Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік

з доочищенням

Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення

Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 239/рядок 203х1000000/365)

Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 235–рядок 239)

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 252/рядок 215)

Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 235–рядок 238–рядок 246)
Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 242/рядок 235х100)

Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (рядок 250/рядок 215)

Кількість очисних споруд водовідведення

Кількість аварій в мережі водовідведення за рік

Кількість насосних станцій перекачування стічних вод

Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін
Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням:

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін
Кількість лабораторій

рідкого хлору

питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 276/рядок 238)

загальні витрати електричної енергії на перекачування води

питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 274/рядок 238)

ультрафіолету
гіпохлориду

Частка використання очисних споруд (рядок 238/365/рядок 270х100)
Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:

Кількість майстерень

Частка використання водовідведення (рядок 235/365/рядок 268х100)

Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 235/рядок 203х1000000/365)

гіпохлориду

Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу (рядок 080/рядок 047)

Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення
Установлена потужність очисних споруд водовідведення

Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

Кількість приладів технологічного обліку

Установлена потужність водовідведення

Витрати електричної енергії на перекачування води



2.48 278 тис.грн 3740,73 4732,6 x
2.49 279 кВт*год/м³ 1,257396672 1,37330984 x
2.50 280 тис.грн 10762,24 14994,8 x
2.51 281 грн./м³ 8,384183678 11,44352076 x
2.52 282 тис.грн 4380,37 7706,7 x
2.53 283 % 40,70128523 51,39581722 x
2.54 284 % 34,75791285 31,56160802 x
2.55 285 тис.грн 739,32 1060,5 x
2.56 286 тис.грн 328,2 950,0 x
2.57 287 % 6,86957362 7,072451783 x
2.58 288 л/добу 47,41538537 50,08045308 x

Примітки:

од. 287 287
од. 12028 12933
од. 13379 13402
од. 19 19
од. 10590 10569
од. 6830 6610

*1
№ з/п Назва населеного пункту

м. Прилуки

*2
№ з/п Назва населеного пункту

м. Прилуки

Гавриш А.А.
М.П.

Голуб Т.М.

Трохименко В.І.

 Кількість населення (чол.)
54459

Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 273/рядок 235)

Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 282/рядок 280х100)

Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік

Витрати на електричну енергію за рік

Витрати на оплату праці за рік
Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 280/рядок 248)

Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

Назва населених пунктів, яким надаються послуги

Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)

Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)

 Кількість населення (чол.)
54459

Кількість багатоповерхових будинків

Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 285/рядок 280х100)
Обсяг реалізованих стічних вод на 1 особу (рядок 249/рядок 203*1000000/365)

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік

В ряд 1.16 та 1.17 кількість персоналу в підрозділах водопостачання; ряд 2.12 та 2.13 кількість персоналу в підрозділах водовідведення
кількість робітників цеху водопостачання (водовідведення) без загальновиробничого та адміністративного персоналу.

                         (ініціали, прізвище)
______________________________________________

(підпис головного бухгалтера)                          (ініціали, прізвище)

(підпис керівника (власника)

Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 278/рядок 280х100)
Амортизаційні відрахування за рік

Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)

______________________________________________

(підпис виконавця)                           (ініціали, прізвище)
______________________________________________



Пояснювальна записка

Прилуки – місто обласного значення. Місто розташоване на півдні
Чернігівської області на берегах р. Удай, є адміністративним, економічним і
культурним центром Прилуцького району. Територія Прилук – 42,8 кв. км. Місто
має зручне автомобільне та залізничне сполучення з іншими регіонами України,
Росії, Білорусії; знаходиться на відстані 135 км від столиці нашої держави
м. Києва. Населення міста 56,2 тис. чол.

Комунальне підприємство  “Прилукитепловодопостачання” (КП «ПТВП»)
створене в 2004 році на базі двох раніше діючих підприємств: КП
“Прилукитеплокомуненерго” та  Виробничого управління водопровідно-
каналізаційного господарства (ВУ ВКГ).

Питною водою з централізованої системи водопостачання користується
55,523 тис. осіб, або 99,4 відсотків населення. Водопостачання м. Прилуки
здійснюється шляхом експлуатації 19 свердловин (14 працюючих та 5 резервних),
які подають воду з сеноманнижньокрейдяного горизонту з глибини 600 - 700 м.
Загальна потужність свердловин складає 21,264 тис. м3 на добу (886 м3/год.).
Річний забір з 19 існуючих артсвердловин за 2018 рік становив 3131,3 тис. м3.
Режим роботи свердловин цілодобовий.

В системі подачі і розподілу води (ПРВ) передбачені насоси другого
підйому – ВНС та третього підйому – підвищувальні установки.

Протяжність водопровідної мережі – 198,274 км, з них 76,6 км (38,7%) у
ветхому та аварійному стані. Діаметр магістральних водогонів від 40 мм до 400
мм. Мережі водопроводу закільцьовані, що виключає застій води. Аналіз стану
системи водопостачання за термінами експлуатації показує, що мережі на 47,1%
складаються із стальних труб, 19,9% з яких мають термін експлуатації понад 25
років, 48,9% трубопроводів складаються з чавунних труб і 25,1% їх також має
термін експлуатації понад 25 років. Висока аварійність та зношеність мереж
призводить до забруднення питної води.

Велика увага приділяється на підприємстві впровадженню частотно-
регулювальних приводів. Впровадження частотних перетворювачів розпочалося з
2004 року. На сьогоднішній день установлено уже 28 частотних перетворювачів
на ВНС, ПУ та артсвердловинах. Таке технічне рішення дозволяє значно знизити
споживання електроенергії.

Всі 19 свердловин оснащенні приладами технологічного обліку. На
14 свердловинах встановлені ультразвукові витратоміри. Ультразвукові
лічильники забезпечують передачу інформації щодо витрат води на
диспетчерський пункт, що дає можливість спостерігати миттєву витрату води та
витрату води за будь який попередній період.

Система водовідведення, це:
Каналізаційна мережа довжиною 122,707 км, включно напірні трубопроводи

– 54,543 км (труби діаметром – 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 мм. Матеріал труб
– з/б, чавун, сталь, а/ц, керамічні та ПХВ), Близько 27 км (23%) каналізаційних
мереж мають термін експлуатації більше 15 років, в т.ч. близько 49,2 км
каналізаційних мереж знаходяться у ветхому та аварійному стані (із них 4,3 км
потребують термінової заміни).

На балансі підприємства знаходяться 20 каналізаційних насосних станції ,
14 з них працюють в автоматичному режимі.



Насосне обладнання, що використовується на 2 КНС, вітчизняного
виробництва і характеризується підвищеним енергоспоживанням. Коефіцієнт
корисної дії насосного обладнання, в основному, нижчий від його паспортних
даних. Через тривалий термін експлуатації та значну кількість ремонтів насосного
обладнання, його максимальний ККД знаходиться у межах 55%-60%. Насосні
агрегати на КНС відпрацювали амортизаційний термін і потребують заміни.
На 18 КНС частково встановлені сучасні насоси (резервні насоси залишаються
вітчизняного виробництва).

Каналізаційні очисні споруди (КОС №2) потужністю 15,0 тис. м3 на добу.
Подача стічних вод від каналізаційних районів міста відбувається по трьом
напірним трубопроводам в приймальну камеру (пропускна здатність приймальної
камери 25000 м3/добу. Всі споруди КОС №2 збудовані 30 років тому. Обладнання
на всіх спорудах в задовільному стані, але гідроспоруди очисних споруд
потребують капітального ремонту.

Тому, основною метою розробки інвестиційної програми є – оптимізація
роботи існуючої централізованої системи водопостачання та водовідведення
підприємства:
- Підвищення ефективності використання електроенергії та інших видів ПЕР

при наданні послуг з водопостачання та водовідведення. Забезпечення
прийнятної ціни за послуги водопостачання та водовідведення для населення
та інших споживачів в умовах зростання цін на енергоносії.

- Підвищення рівня та якості послуг водопостачання
- Забезпечення надійності водопостачання та водовідведення.
- Визначення технічно і економічно обґрунтованої інвестиційної програми.
- Визначення проектів з малим терміном окупності.

Для реалізації даної мети запропоновано заходи, спрямовані на покращення
роботи систем водопостачання і водовідведення:

1) Геологічне вивчення надр при переоцінці експлуатаційних запасів
підземних вод ділянки надр у м. Прилуки

2) Модернізація та капітальний ремонт насосного обладнання на
каналізаційній насосній станції.

3) Модернізація (заміна) каналізаційних мереж.

Стосовно роботи системи водовідведення головною проблемою є технічний
стан насосного обладнання на КНС.

Встановлені на КНС насоси вітчизняного виробництва, старої модифікації,
енергоємні. Через тривалий термін експлуатації та значну кількість ремонтів
насосного обладнання його максимальний ККД близько 60%.

Насосні агрегати на КНС відпрацювали амортизаційний термін і
потребують заміни.

Підприємством планується заміна насосів на каналізаційних насосних
станціях:
1. На КНС № 1 по вул. Д. Народів, 12А  встановлений насос СД-160 в 2001 році.
2. На КНС №6 по вул. Низовій 60/1 встановлений насос СМ 250-400-450  з

двигуном  22 кВт)  в 1991 році.
Підприємством планується ремонт насосу на каналізаційній насосній станції

№5 (вул. Галаганівська, 12/1).



Мережі водовідведення складаються з напірних каналізаційних – 50,548 км
та самопливних колекторів – 67,792 км. 40% каналізаційних мереж використали
свій термін експлуатації, є зношеними і знаходяться в аварійному стані, що
зумовлює часті аварії.

Тому, запланована заміна каналізаційного колектору по вул. Гвардійській
діаметром 325 мм протяжністю 22 метри.

Всі заплановані заходи спрямовані, в першу чергу, на покращення
функціонування систем водопостачання та водовідведення, зменшення
негативного впливу  на довкілля, зниження питомих витрат та покращення якості
надання послуг.



Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми

Найменування заходів Економія паливно-
енергетичних

ресурсів, тис. кВт.

Економічний
ефект, тис.

грн.

Примітка

ВОДОПОСТАЧАННЯ
Геологічне вивчення надр при переоцінці
експлуатаційних запасів підземних вод
ділянки надр у м. Прилуки

п. 1.2.8.1.

Всього
ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Заміна насосного обладнання  на КНС №1 13,67 33,58 п. 2.2.1.1.
Заміна насосного обладнання  на КНС №6 4,34 11,17 п.2.2.1.2.
Капітальний ремон насосного обладнання
на КНС №5
Модернізація (заміна) каналізаційних
мереж

п. 2.2.5.2.

Всього 18,01 44,75
Всього по підприємству: 59,09 150,33



1 17333,23 13,2450 -44,750 17288,48 13,2108 -0,0342
1.1 6184,58 4,7259 -44,750 6139,83 4,6917 -0,0342

1.1.1 4838,06 3,6970 -44,750 4793,31 3,6628 -0,0342
1.1.1 1346,52 1,0289 0,000 1346,52 1,0289 0,0000
1.2 8205,92 6,2705 0,000 8205,92 6,2705 0,0000
1.3 2820,21 2,1550 0,000 2820,21 2,1550 0,0000

1.3.1 1805,30 1,3795 0,000 1805,30 1,3795 0,0000
1.3.2 455,12 0,3478 0,000 455,12 0,3478 0,0000
1.3.2 559,79 0,4278 0,000 559,79 0,4278 0,0000

1.4 122,52 0,0936 0,000 122,52 0,0936 0,0000
2 1413,87 1,0804 0,000 1413,87 1,0804 0,0000

3 341,76 0,2612 0,000 341,76 0,2612 0,0000

4 0,00 0,0000 0,000 0,00 0,0000 0,0000

5 0,00 0,0000 0,000 0,00 0,0000 0,0000

6 19088,86 14,5866 -44,750 19044,11 14,5524 -0,0342

7 0,00 0,0000 0,000 0,00 0,0000 0,0000
8 19088,86 14,59 -44,750 19044,11 14,55 -0,0342
9 1308,66 1308,66

Директор КП ПТВП Гавриш А.А.

Начальник ПЕВ Тарасенко С.В.

Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів в 2019 році
  2. Водовідведення

Очікуване
зниження

витрат після
реалізації
програми
(тис.грн)

Очікуване
зниження
фактичних

витрат після
реалізації
програми

(грн/куб.м)

Структура  тарифу, діючого
станом  на 01.03.2019 року

тис.грн на рік грн/ 1м³

Структура  тарифу після реалізації
інвестпрограми

Виробнича собівартість всього в т.ч.

Прямі матеріальні витрати всього, в тому числі

тис.грн на рік грн/ 1м³

електроенергія
інші прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати, в тому числі
відрахування на соціальні заходи
амортизація основних засобів виробничого призначення
інші прямі витрати

Загальновиробничі витрати
Адміністративні витрати

Витрати на збут

Вартість водовідведення  ( без ПДВ)
Обсяг пропуску стоків (куб.м./рік)

Інші операційні витрати

Фінансові витрати

Всього витрати повної собівартості

Прибуток



Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів на
період 2019 року.

Згідно фінансового плану на 12 місяців 2019 року до інвестиційної
програми заплановано виконання заходів на загальну суму 820,18 тис. грн. з них:

здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 348,07 тис. грн.
здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 472,11 тис. грн.

До складу інвестиційних витрат на період 2019 року до заходів з
водопостачання увійшов захід:
1) геологічне вивчення надр при переоцінці експлуатаційних запасів підземних
вод ділянки надр у м. Прилуки

До заходів з водовідведення увійшли в першу чергу заходи щодо:
1) модернізація насосного обладнання КНС №1 на загальну суму 257,04 тис. грн.
2) модернізація насосного обладнання КНС №6 на загальну суму 85,17 тис. грн.
3)капітальний ремонт насосного обладнання КНС №5 на загальну суму
90,03 тис. грн.
4) модернізація (заміна) каналізаційних мереж на загальну суму 39,87 тис. грн.



ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Техніко – економічне обґрунтування необхідності та доцільності
впровадження заходів

Планування заходів інвестиційної програми базується на заходах,
передбачених схемою оптимізації роботи систем централізованого
водопостачання та водовідведення розробленою ТОВ «Центр муніципальної та
промислової енергетики» м. Київ та затвердженою рішенням сесії міської ради
№2 від 13.08.2012 року.

Водопостачання

1. Заходи:

1. Геологічне вивчення надр при переоцінці експлуатаційних запасів
підземних вод ділянки надр у м. Прилуки

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 865 року «Про
затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та
оцінки запасів корисних копалин» необхідно не провести Повторну державну
експертизу та оцінку запасів підземних вод. Відповідно до пункту 3.2 від
Протоколу засідання ДКЗ СРСР від 20 серпня 1969 № 5747 затверджені запаси
прісних підземних вод для водозабезпечення м. Прилуки були  розраховані на
25 років видобування. Державна служба геології та надр України своїм
приписом від 15.11.2018 року №85/4998 зобов’язала підприємство провести
повторну державну експертизу та оцінку запасів підземних вод.

Підприємством було проведено закупівлі послуги з геологічного вивчення
надр при переоцінці експлуатаційних запасів підземних вод ділянки надр у
м. Прилуки через систему електронних державних закупівель ProZorro та
4 лютого 2019 року укладений договір Державним підприємством «Українська
геологічна  компанія».

Вартість робіт згідно договору становить 395,833 тис. грн. без ПДВ. В
інвестиційній програмі приймає вартість робіт 348,07 тис. грн. за рахунок
амортизаційних відрахувань.















Водовідведення

1. Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів (п.2.2.1.):
Придбання насосного обладнання на каналізаційні насосні станції (п.2.2.1.1):

Встановлені на КНС насоси вітчизняного виробництва, старої модифікації,
енергоємні. Через тривалий термін експлуатації та значну кількість ремонтів
насосного обладнання його максимальний ККД близько 60%.

Насосні агрегати на КНС відпрацювали амортизаційний термін і
потребують заміни.

Підприємством планується заміна насосів на каналізаційних насосних
станціях:
3. На КНС № 1 по вул. Д. Народів, 12А  встановлений насос СД-160 в 2001 році.
4. На КНС №6 по вул. Низовій 60/1 встановлений насос СМ 250-400-450  з

двигуном  22 кВт)  в 1991 році.

На КНС №1 встановлений насос СД-160 з електродвигуном 132 кВт.
Планується встановити насос FZС 5.22.1.5210 - двигун IP 45,  (параметри Q = 300
м3/год, Н = 36,2 м ). За  рік фактичне споживання електроенергії КНС складає
20,734 тис. кВт-год. Часи роботи насоса СД-160  в рік – 20,734 тис. кВт-год : 132
кВт  = 157 год. При однаковій продуктивності споживання електроенергії насосом
FZС 5.22.1.5210 складе 157 год. * 45 кВт = 7,065 тис. кВт-год в рік.
Економія електроенергії при заміні насоса становитиме:
20,734 тис. кВт–год – 7,065 тис. кВт–год =  13,669 тис. кВт-год.
Економічний   ефект   становить 13,065 * 2,57 = 33,58 тис. грн.
2,57 грн.  – вартість 1 кВт - год.
Вартість насосу становить 257,04 тис. грн.
Строк окупності становить 257,04/33,58*12 = 92 місяців
Обґрунтування вартості запланованого заходу
Копія комерційної пропозиції  (ТОВ «Гідро-Вакуум Україна) .





На КНС №6 встановлений насос СМ 250-400-450  з двигуном  22 кВт.
Планується встановити насос FZЕ.2.35.1.1010 c двигателем 7,5 кВт,   (параметри
Q = 30-22 м3/год, Н 19-24 м ). За  рік фактичне споживання електроенергії
КНС складає 6,588 тис. кВт-год. Часи роботи насоса СМ 250-400-450  в рік –
6,588 тис. кВт-год : 22 кВт  = 299 год. При однаковій продуктивності споживання
електроенергії насосом  FZЕ.2.35.1.1010  складе 299 год. *  7,5 кВт =  2,243
тис. кВт-год в рік.
Економія електроенергії при заміні насоса становитиме:
6,588 тис. кВт–год – 2,243 тис. кВт–год =  4,345 тис. кВт-год.
Економічний   ефект   становить 4,345 * 2,57 = 11,17 тис. грн.
2,57 грн.  – вартість 1 кВт - год.
Вартість насосу становить 85,17 тис. грн.
Строк окупності становить 85,17/11,17*12 = 91 місяців
Обґрунтування вартості запланованого заходу
Копія комерційної пропозиції  (ТОВ «Гідро-Вакуум Україна).





Капітальний ремонт насосного обладнання  на КНС №5:

В 2018 році виконати капітальний ремонт насосу АЕР 2002 МЕ 1100/4-54 (Q –
760 м3/год, Н – 51,4 м) встановленого в 2011 році. За часи експлуатації насос
потребує капітального ремонту. Ремонт даного насосу є дорого вартісний.

Вартість заходу 90,03 тис. грн.
Обґрунтування вартості запланованого заходу
Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва та підсумкова
відомість ресурсів до нього.



Форма № 5
Комунальне підприємство "Прилукитепловодопостачання"
( назва  організації,  що затверджує )

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  112,006 тис. грн.
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.

( посилання  на документ про затвердження )

"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА
Ремонт насоса КНС №5 по вул Галаганівській 12/1

Складений в поточних цінах станом на 27 лютого 2018  р.

№
п/п

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,

меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання

1 6-1 Ремонт насоса КНС №5 по вул Галаганівській 12/1 93,251   -   - 93,251
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 6: 93,251   -   - 93,251
Разом по главах 1-7: 93,251   -   - 93,251
Разом по главах 1-8: 93,251   -   - 93,251
Разом по главах 1-9: 93,251   -   - 93,251
Разом по главах 1-12: 93,251   -   - 93,251

ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16

Кошторисний прибуток (П)   -   -   -   -

ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних
організацій (АВ)

  -   - 0,087 0,087

Разом 93,251   - 0,087 93,338



1 2 3 4 5 6 7
ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16

Податок на додану вартість   -   - 18,668 18,668

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 93,251   - 18,755 112,006

Керівник проектної організації __________________________

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

__________________________

Керівник   відділу __________________________



Ремонт насоса КНС №5 по вул Галаганівській 12/1

Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв
Ремонт насоса КНС №5 по вул Галаганівській 12/1

№
п/п Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна
ціна за

одиницю,
грн.

в тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова,
грн.

заготі-
вельно-

складські
витрати,

грн.
всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд-год 63,67 33,08
2  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-будівельниками
розряд 3,8

3  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд-год 0,02 30,19

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

розряд 3,0

5  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

5.1     загальновиробничих витрат люд-год 6,68 52,60

  Разом  кошторисна трудомісткість люд-год 70,37

  Середній розряд робіт розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми

6 СН202-910 Таль електричний загального призначення,
вантажопiдйомнiсть 3,2 т

маш-год 0,879 14,09
12,39

Разом по розділу II грн. 12,39
в тому числі енергоносії:

Електроенергiя кВт-год 2,022
Мастильнi матерiали кг 0,07



1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

III. Будiвельнi машини, врахованi в
складi загальновиробничих витрат

7 СН270-135 Перфоратори електричнi маш-год 0,295

IV. Будівельні матеріали, вироби і
конструкції

8 С111-1746 Прокладки гумовi [пластина технiчна
пресована]

кг 0,4 47,73
19,09

46,62
18,65

0,17
0,07

0,94
0,37

30 км.

9 +С113-948-П2
варіант 1

Сальники шт 2 45000
90000,00

45000,00
90000,00

__-__
  -

__-__
  -

10 С130-40 Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм т 0,00052 25309,71
13,16

24649,21
12,82

164,23
0,09

496,27
0,25

30 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

11 С1999-9001 Електроенергiя кВт-год 0,1239 1,9097
0,24

1,9097
0,24

 Разом грн. 0,24 0,24

Разом по розділу IV грн. 90032,49 90031,71 0,16 0,62
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергiя кВт-год 2,146
Мастильнi матерiали кг 0,07

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 лютого"  2018 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

                                     Склав               технік з тех.документації_____________________________________Данько Т.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього
середовища (2.2.5.)

Модернізація (заміна) каналізаційної  мережі  :

Також запланована заміна напірного каналізаційного колектору по вул.
Гвардійській  діаметром 325 мм протяжністю 22 метри.
Вартість матеріалів становить 39,87 тис. грн.
Обґрунтування вартості запланованого заходу
Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва та підсумкова
відомість ресурсів до нього.





Форма № 5
Комунальне підприємство "Прилукитепловодопостачання"
( назва  організації,  що затверджує )

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  55,483 тис. грн.
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.

( посилання  на документ про затвердження )

"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Заміна напірної каналізаційної мережі по вул.Гвардійська

№
п/п

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,

меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання

1 6-1 Заміна напірної каналізаційної мережі  по вул.Гвардійська 46,108   -   - 46,108
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 6: 46,108   -   - 46,108
Разом по главах 1-7: 46,108   -   - 46,108
Разом по главах 1-8: 46,108   -   - 46,108
Разом по главах 1-9: 46,108   -   - 46,108
Разом по главах 1-12: 46,108   -   - 46,108

ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16

Кошторисний прибуток (П)   -   -   -   -

ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних
організацій (АВ)

  -   - 0,128 0,128

Разом 46,108   - 0,128 46,236



1 2 3 4 5 6 7
ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16

Податок на додану вартість   -   - 9,247 9,247

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 46,108   - 9,375 55,483

Керівник проектної організації __________________________

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

__________________________

Керівник   відділу __________________________



Заміна напірної каналізаційної мережі по вул.Гвардійська
Заміна напірної каналізаційної мережі  по вул.Гвардійська

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису
Заміна напірної каналізаційної мережі по вул.Гвардійська

№
п/п Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна
ціна за

одиницю,
грн.

в тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова,
грн.

заготі-
вельно-

складські
витрати,

грн.
всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд-год 87,12 32,99
2  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-будівельниками
розряд 3,6

3  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд-год 7,76 36,76

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

розряд 4,4

5  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

5.1     загальновиробничих витрат люд-год 8,96 53,50

  Разом  кошторисна трудомісткість люд-год 103,84

  Середній розряд робіт розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми

6 СН201-12 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 0,0066 159,99
1,06

7 СН201-12
варіант 1

Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т маш-год 0,32 159,99
51,20

8 СН202-1140 Крани на автомобiльному ходу,
вантажопiдйомнiсть 6,3 т

маш-год 0,24 273,33
65,60
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9 СН204-101 Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 2 кВт маш-год 0,8866 35,89
31,82

10 СН204-201 Агрегати зварювальнi пересувнi з
бензиновим двигуном, з номiнальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш-год 3,5728 140,65
502,51

11 +СН206-301
варіант 1

Екскаватори одноковшеві дизельнi на
пневмоколiсному ходу  мiсткiсть ковша 0,25
м3

маш-год 0,474 216,34
102,55

12 +СН206-337 Екскаватори одноковшеві дизельнi на
пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,25
м3

маш-год 4,7056 216,24
1017,54

Разом по розділу II грн. 1772,28
в тому числі енергоносії:

Бензин кг 20,869
Мастильнi матерiали кг 0,849

IV. Будівельні матеріали, вироби і
конструкції

13 С111-1315 Портландцемент загальнобудiвельного
призначення з мiнеральними добавками до
20%, марка 300

т 0,002 1691,18
3,38

1491,79
2,98

166,23
0,33

33,16
0,07

30 км.

14 С111-1513 Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00594 32014,62
190,17

31236,71
185,55

150,17
0,89

627,74
3,73

30 км.

15 +С113-204 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 325 мм,
товщина стiнки 8 мм

м 22 1749
38478,00

1749,00
38478,00

__-__
  -

__-__
  -

16 +С1421-10634 Пiсок природний, рядовий м3 3,137 333,35
1045,72

333,35
1045,72

__-__
  -

__-__
  -

17 С1424-11599 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10
[М150], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

м3 0,13 1573,27
204,53

1199,89
155,99

342,53
44,53

30,85
4,01

30 км.
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18 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,002 1226,28
2,45

888,26
1,78

313,98
0,63

24,04
0,04

30 км.

Разом по розділу IV грн. 39924,25 39870,02 46,38 7,85
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Мастильнi матерiали кг 0,849
Бензин л 28,202

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 лютого"  2018 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Визначення строку окупності та економічного ефекту по заходах

Назва заходу Вартість
впровадження,

тис. грн.

Економія
ПЕР, тис.кВт-

год

Економічний
ефект,

тис. грн.

Строк
окупності

місяців

Примітка

ВОДОПОСТАЧАННЯ І
Інші заходи, з них: 1.2.8.
Геологічне вивчення надр при
переоцінці експлуатаційних
запасів підземних вод ділянки
надр у м. Прилуки

348,07 1.2.8.1

Всього по водопостачанню: 348,07
ВОДОВІДВЕДЕННЯ ІІ
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 2.2.1.
Модернізація насосного обладнання 2.2.1.1
Заміна насосного обладнання
на КНС №1

257,04 13,67 33,58 92

Заміна насосного обладнання
на КНС №6

85,17 4,34 11,17 91

Капітальний ремонт насосного
обладнання  на КНС №5

90,03

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 2.2.5
Модернізація (заміна)
каналізаційних мереж (22м.)

39,87 2.2.5.1

Всього по водовідведенню: 472,11 18,01 44,75 126
Всього по підприємству: 820,18 59,09 150,33 65



Обґрунтування вартості запланованого заходу

На підприємство надійшли комерційні пропозиції від підприємств –
постачальників продукції. Була надана перевага пропозиціям по принципу ціна –
якість. Також були складена кошторисна документація на виконання частини
робіт.

З 26 лютого 2016 року підприємством проводяться закупівлі товарів через
систему електронних державних закупівель ProZorro. Тому вартість обладнання
та матеріалів може бути нижчою.



  - знизити питомі витрати електроенергії

0,012 кВт-год/м3 (0,9 %)

  - зекономити електроенергії  – 18,01 тис.кВт-год./рік (1,4 %), в тому числі:

18,01 тис.кВт-год/рік (0,9 %);

суму 44,75 тис.грн./рік , в тому числі:

44,75 тис.грн./рік

Директор                                           А.А. Гавриш

  - отримати загальний економічний ефект від впровадження заходів на

     у послугах водовідведення –

Зобов’язання комунального підприємства
"Прилукитепловодопостачання"

щодо досягнення очікуваних результатів реалізації
Інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності

     Підприємство зобов’язується:

     у послугах водовідведення –

     у послугах водовідведення –



ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ДИРЕКТОРА КП «ПРИЛУКИТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ»

 НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, _Гавриш Андрій Анатолійович,  при наданні
                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

даних до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг_________________________________________________

(найменування уповноваженого органу)
даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на

обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за   допомогою

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до

вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань

діяльності ліцензіата.

___________________________                                                 “____”________________ 2019 року
                    (підпис)                                                                                                   (дата)

Директор КП «ПТВП»________                                                _________А.А. Гавриш____________
(посада посадової особи ліцензіата) (прізвище, ім’я, по батькові)
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	Насосне обладнання, що використовується на 2 КНС, вітчизняного виробництва і характеризується підвищеним енергоспоживанням. Коефіцієнт корисної дії насосного обладнання, в основному, нижчий від його паспортних даних. Через тривалий термін експлуатації та значну кількість ремонтів насосного обладнання, його максимальний ККД знаходиться у межах 55%-60%. Насосні агрегати на КНС відпрацювали амортизаційний термін і потребують заміни.       На 18 КНС частково встановлені сучасні насоси (резервні насоси залишаються вітчизняного виробництва).
	Мережі водовідведення складаються з напірних каналізаційних – 50,548 км та самопливних колекторів – 67,792 км. 40% каналізаційних мереж використали свій термін експлуатації, є зношеними і знаходяться в аварійному стані, що зумовлює часті аварії.


