
Долаток l0
ло 11равил органiзаuii звiгностi, що подасться суб'сшалtи госпо/tарlовання у сферах
lепJIопосlаl{ання, чентраIilованого водопосlа|lання ta водовiltвеllення до
Нацiонапьноi KoMicii, що здiйсню€ дерхавне регулtовання у сферах енергетики аа

комунальfiих послугr (пуншЗ.l0 )

звtтнlсть
}вiгнi тa розрахунковi ланi про виконаltпя iнвестпцiйlIоi програмJr лiцеш]iаl,а у сферi централiзованого водопостаrlапllя r,а/або воловiдвсденllя

jд { Kвapra.l 202l
( KBaPTf,r)

Подаtоть TepMiH пtlлаttlt

_'уб'€ffiи господар|ованtlя, що ма|оть л|цензlJ Ilд провалпiеllllя
,осподароькоi дiялыrостi з uентралiзоваtIого водOпостачання таlабо
lодовiлведення

lацiональнiй KoMicii, що злiйсtttос лерiкавtlе регулlо8аllIlя у сферах
)llергетики тА комушальних послуl. та ii територiальноrtу opraнy у

л() 0стаlIllь()г() l|llcJla

шiсяця, ttаступrtrlгtl -li

rBiгttltrt ttepirrдoM

Форма Лir 9-1lКРЕКП-iпвестицii вола (кварr,альша)

ЗДТВЕРДЖЕНО
Посr,анова LIацiоншьноi KoMicii, що здiйснюс лержавне регулIовання у
сферах еяергеr,ики та комунаlьних послуг,
31,05,20l7Nq7l7

року

Комyнальне пiдприсмств9 ltJ|уцЬкводоканалll

цезl lахOдr(еl lI lя: l 0, Волl.rнська обJIас,гь, м.Луцьк
(поштов!й iHf,eкc. об.,,асть/Аsтоно\lна Респ\,б.liка Крл\t. paiioH. HaceJeHпii п\,нп. в\:]Ilця/пров\l]ок. п.]ощатощо. Л9 б\filцц/корп\с\. Л!

квартпрп/офiсr )

Nq

зlп
Найпtенування заходу

Обсяг фiнансуваrlня у звirному
кварталi, тис- грн. (без ПДВ)

Обсяг фiнансування з початку

року, тис. грн, (без ПДВ) Кiлькiсrli поl(азниl(и викоllання захtlдiв

плаIl (taKT лланlфu-|И
4 5 6 7 lt 9

l. водопостАчд}lttя

l.t Заходr щодо знtжсння пllтомих витрат, а також
втпят пmчпсiп 7lз 8Jб |l7,1 3 б98 3 472 93,9

1,1,4
Технiчне переоснащення (молернiзачiя),Щубнiвсько

HacocHoi станцii Np 2
l4] l69 l17 287 l69 5ti,8

Гlрилбаrrо консольний вiлцентроваttий насосfi иi
агрегат ТКF 200-400 в кiлькостi | один,

1.1-5
Технiчне переоснащення ( молернiзачiя),Щубнiвсько
станцii знезшiзнення

0 _)J_, 48,7 68,5
Прилбано насосний агрега,г BB|I l -25 в

кiлькостi l олин,

1.1.6,
Технiчне переоснащення (модернiзацiя) Гнiдавськоi
станцii знезшiзнення

0 l2з 211 ,(
Прrдба"о Ilасосний агрегат ВВН l -25 в

кiлькостi l одиtl.

l,1,7
l'ехнiчне переоснащев[Iя (молершiзачiя) обладнання

артезiаttсько'i свердловrtни Nц 8
2,5 22,7 88,!

Прrtлбано насос GСV,З,04, l .2 l l 0,4 з лвигуном
l 5 кВт в кiлькостi l один. та ша(lу керування
поryжнiстtо l5 кВт УПП MCD600 з обiгрiвом в

кiлькостi l один. та кабель

l,1,lt
-[ехнiчне лереосIIащен}iя ( модернiзацiя) обладнання

артезiанськоi свердловц}Iи N9 lЗ
25с, 264 l0l

Придбаrrо rracoc GСV.6.0З,I.2l l0,4 з лвигуном
22 кВт в кiлькостi l одиtл, та ша(lу керуванttя
потужнiстlсl 22 кВт УIlП MCD600 з обiгрiвом в

кiлькостi l олиtl, та кабель

l,|,9
Технiчне переоснащення ( молернiзацiя) обJIаllнання

артезiанськоi свердловини Ng 2 l
25(, 2(l4 |01,9

Прилбано насос GCV.6,03,|.2l l0.4 злвигуном
22 кВт в кiлькостi l один, r,a шаtРу керуванвя
поryжttiстlо 22 кВт УПП MCD600 з обiгрiвом в

кiлькостi l одиtt. та кабель

|,|,l0
'l'ехнiчне переоOнащешня (молернiзачiя) облалнання

артезiанськоi свердловипи М 2lA l92 20i l07,(

Прилбано насос GВV.5,06, l. l l l0,4 з лвигуном
l З кВт в кiлькостi l один, ,га ша(lу керування

потужнiстtо l3 кВт УПП MCD600 з обiгрiвом в

кiлькостi l один. та кабель

l,|.ll Технiчне переоснащення (молернiзацiя) обладнання

артезiанськоi свердловини Nц 22А
259 22i 87

Прилбано насос GСV,3,04. l ,2 l l 0,4 з двигуном
l5 кВт в кiлькостi | один. та шафу керування
потужнiстtо l5 кВт УПП MCD600 з обiгрiвом в

кiлькостi l один, та кабель

1,1,12
Технiчне переоснащення (моltернiзачiя) облалнанн

артезiанськоi свердловини Ng 29А
2.7 6 25i 9з,l

Прилбано насос GСV.7.02, l .2 l l 0.4 з двигуном
22 кВт в кiлькос,гi l один. та шафу керування
лоryжвiстtо 22 кВт УПП MCD600 з обiгрiвом в

кiлькостi l один. та кабель

|,1,1з
Технiчне переоснацення (модернiзацiя) обладнанн

артезiанськоi свердловини Nс _32
l95 l8( 95,(

Прилбано насос GBV.4,05,1.1 l l0.4 з двигуном
7,5 кВт в кiлькос,гi l один. та шасРу керування
потужлtiстю 7,5 кВт УПП MCD600 з обiгрiвом в

кiлькостi l один, та кабель

1,1,1,1
Технiчне переоснащення (молернiзачiя) обладнання
артезiанськоi свер;цовини Nc 34

0 0 25(. ),,)

Придбано насос GСV.З,04, l .2 l l 0.4 з лвигуном
l 5 кВт в кiлькостi l олин. ,га шафу керування

потужнiстlо l5 кВт УПП MCD600 з обiгрiвом в

кiлькостi l одилt. та кабель

L1.15
Технiчне переоснащелtIя (молернiзачiя) облалнання

артезiанськоi свердловиltи Nс J5
0 21 (. 9з,l

Прилбано насос GСV,З.04, l .2 | l 0,4 з двигуном
l 5 кВт в кiлькосli | один. та шафу керування
поryжнiстю 15 кВт УПП MCD600 з обiгрiвом в

кiлькос,гi l один, та кабель



Гlро_lоsженля :lof,arKa l()
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зlп

l

I lайлtеtlуваtltlя зaxotty

]

Обсяг t|liнансуванлtя у звiтному
кварталi, тис. грн, (без ПДВ)

*-Т-4*-Т- %

]l415

Обсяг tРiнансування з лочатку

року, тис- грн, (без ПДВ)

* Г,l*-Г %

бl78

1,1,17
Технiчtlе llереосlIаtrtеlllJя (молернiзаLtiя) облаltltаllltя
арr,езiанськоi сверltltовини Nq 37

)94 0( 294 264 {i9_

Прилбано насос GСV,6,0З, l ,2 l l0,4 з лвигуrrопr
22 Kl]T в кiлькос,гi l о,цин, та шtафу керування
по-гужttiстltl 22 KL}T УПП MCD(IO0 з обiгрiволt в

кiлькостi l один, та кабель

l l llt
'I'ехнiчне переоснащенн, (молернiзаrtiя) об:tаltнання
артезiанськоi свердловини Ng З8

7 0.с 75 251 93.

Прилбано насос GСV,3,04, I .2 l l 0.4 з лвигупом
l 5 кВт в кiлькостi l одиtt, та шаd)у керування
потужнiстtо l5 кВт УI'IП MCD600 з обiгрiвом в

кiлькостi l одиtl, та кабель

|.2
здrошr щодо rабезпечення техн(хIогiчного таlдбо
комепцiilного об.пiкч оесчпсiв

1,2,l

1.3
]аrодlr щодо зrtеншення обсяг5i вlпрат води на
теrнологiчшi потDебll

l.з,l

1,4
Заходlr щодо пhвищення якоgri посJц/,г з

цеmралiзовлного водопостачаяня

1,4,l

1.5
заходr щодо }провад*ення та po?Bmlý!.

iнформацiйних тешологil-r

1 ,5,1

1.6

Заходlr щодо молерrriзачii та закlrпiвлi
траItспорп!их засобiв спецiдльного та
спаrriя пirппянпгп ппrllr.яqаннq

68? 73.] l06,(

l ,6.1
Прилбання спецавтомобiля лля аварiйно-
вi;tбуловних бригал

0 687
,l1 l06,6

Прилбано вантажний автомобiль lSUZU PICK
UP (D-MAX), кузов MPATFS87JLTOOl2l l,
лвигуrr V1-1077З в кiлькостi l один.

1.7
заходrr щодо пiдвпщеняя еко.логiчнот безпеш та
охорояи навкоJшшнього середовпtrlа

1,7,1

1.8 lшшi заходlt
l8

Усього l роздiл 7lз 836 |l7,1 4 J85 { 205 q<(

1.9 llжepella фiнансування захоlliв 7lJ llJб l l7 4 J85 { 205 95,9

1,9,1 Аморillзацiйнi вiлрахування 7l] tlЗ(l l|7 4 з85 4 205 95,9

1,9.1.1 3 llих IIа погашеIlllя поjичкови\ кош,tlв

1.9-2 Виробничi iнвестицii з прибутку

l ,9.2. l з них на погаlлення позиtIкових коtrll]в

1.9.3 Бtоджетtti кошти

1.9.3, l з них на погашепня пози.tкових кош,гiв

1.9,4 Iншi зzutученi кошти

1,9,4,l з них на погашення позичкових коштlв

ll. водоllIдвЕд[tll{я

2.1
Jаходн щодо знllження питомих вlffрат, п також
птпят прсчпсiп

291 Jб.l l23,s 1lб 192 l 10,6

2,1, I
Замiна трансформаторiв ТМ- l 0/04-400 кВА в ТП-
З2З на КНС Ns l по вул. Героiв УПА, 2

2|l 2з5 lll,з Прилбано трансформаrори ТМГ-400/l0 Yl
l0/0,4 У/Ун-0 в кiлькосri 2 олиtl

2.1.2
Замiна Tparrct}opMaTopiB ТМ- l 0/04-400 кВА в ТП-
2l7 на КНС Nс 5А по вул, Карпенка-Карого, lA 42, 2ll 2з5 lll,з Прилбано оплаry за трансформатори ТМГ-

400/l0 Yl l0/0,4 У/Ун-0 в кiлькостi 2 один.

2, l.з
Замiна трансформаторiв TM-l0/04-630 кВА в ТП-
2l7 на КНС Ng 5 по вчл. Каопенка-Каоого- lA 294 з22 l09,7 294 з22 l 09,7

Придбано трансформатори ТМГ-6З0/1 0 У l

l0/0.4 У/Ун-0 в кiлькостi 2 один

,а Заrоди rцодо забезпечанпо теIнlr.lrогiчного та/або
комепrriйвого облiw mcvnciB

))

2.3
здходш щодо упровамення тa роrвштку
iнФоомацiйшх технологiгr

].l

2.1
Заrодrr щодо модернiзацirта заltупiвлi
транспортнпt засобь спецiдJьяоrо тs
апопiо пitапоппгл

220' 2 t4l l l0,8

2.4.1
прпдбання спецавтомобiля лля аварiйшо-
вiлбуловних бригал

687 7з l06,(
Прилбано вантажний автомобiль ISUZU PICK
UP (D-MAX), кузов MPATFS87JLTO0l2l l,
лвигун VH0773 в кiлькостi I один.



I ]ро,k]вriсllllя.к).tJl кr 1 ll

Найменування заходу

a

()бсяг (liHatlcyBattltя у звiгttоrlу
KBapтпti. Ttrc, l,|]ll, (беr tl/lt])

l1.1lll t|lltttt

.lli

()бсяl, (lillaHcyBartllя ] lloliaTKy

року, тис- грll, (tiel II!l3)

* f l*i l-v"
Ki:lbKicrri IloKa tltltKи u,,,,u,,n,,,,r, rnr,rr,,,,

I lри;lбаllо автrrьttrбi;lь спеrtiаltыlrrго пllи
Сitrюеп -Iuпrрег oбltztjltlatrttй каlI&]опр()мивоlltIrlNл

коNлплексо\| ROM Conrpact l 50/50 в KirlbKocтi l

одиtL

Прилбання сtrеttавrоллобiля tlрONливаllIlя

каншiзаLliйttоi мережi

заrодlr щодо пйвищеrrня екологiчноi безпекtr та
olopoHIl навколllшвьоf о середовища

Ilрллбано l (один) комплекl системи очиulення
повiтря методопл озоrlуванля АiгРlus l

Впровалlкення систеN{и f tlезара)(ення -га оtlищеllItя
повiтря на КНС Nt | по вул, Героiв УГIА, 2

Впровадхенttя системи з}lезаражеfiня та оt|ищеl]ня
rIовirря на КНС Nt 3 по вул. Карпенка-Карого, l9A

Прилбано l (олин) коплплеm системи оtIищення
ловiтря методом озоrrування АiгРlus l

Прилбано аерачiйlrу систему лля c-raltuii
очисних сIIорул в кiлькостi l комllлекта

Молерrriзачiя системи аерацii очисних спорул
каналiзацii по вул, Селищна,90, м, Лучьк

Кагtiгшьний ре\|онт вторинного радiального
вiдсгiйника Ng З на ОСК на вул. Селищнiй,90 R м.

Оплата за виконання робiт згiдно логовору М
249 вiл l9.05.202l р,

[жерела tpiHatrcyBattttя заходiв

зацlинl вlлрахування

з них tla погашення по-Jи.tl<ових коштiв

з ниI на llоI,аLuсння ttозлчкqвих коштiв

з них на погашенtlя по]ичкових l(оштlв

з них на погашеlltrя пози.tкових koшtl,iB

Сума коштiв n"papu*ouunu nu bn"
тис, грrr, (з П!В)
Використано коштiв, тис. гlэн. (

I}.Nl. Гуменюк
(ilriчiали, прiзвище)

T.I. Шпур
(iнiчiали, прiзвишlе)

В.М. Цвяк

телефон: (0ЗЗ2 )

с RlllioIlaBIlя)

-]l) (raKc (tlЗ32) 28-4{1-1() eJleKTpoH на пошта. tsvjakviktor751@gmail.com

!oBi,ttKoBo


