
Респондент:

план факт % план факт %

1 2 3 4 5 6 7 8

І

 1.1

1.1.1

Заходи щодо 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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

а Амортизаційні відрахування

б Виробничі інвестиції з прибутку

в

Сума позичкових коштів та відсотків за їх  

використання, що підлягають поверненню у 

плановому періоді

г

Сума інших  залучених коштів, що підлягає 

поверненню у плановому періоді 

 1.2

Заходи щодо зниження питомих витрат, а 

також втрат ресурсів 
52,00 193,05 371,25 52,00 193,05 371,25

ретруктуризовані заходи Інвестиційної 

програми за 2015 рік для виконання у 2016 році 

без джерел фінансування 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного 

та/або комерційного обліку ресурсів
343,65 152,83 44,47 343,65 152,83 44,47

 1.2.3

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на 

технологічні потреби

  1.2.4

Заходи щодо підвищення якості послуг з 

централізованого водопостачання 
36,80 0,00 0,00 36,80 0,00 0,00

1.2.5

Заходи щодо упровадження та розвитку 

інформаційних технологій

1.2.6

Заходи щодо модернізації та закупівлі 

транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення

 1.2.1

Проведена реконструкція водогону вул.Дубнівська до 

вул.Єршова труба ПЕ SDR 26-450х17,2 (108 

м.п.).Закуплено насос FHE 40-160/30/Р на 

підв.нас.ст.вул.Ковельська,64.

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу ІІІ Податкового 

кодексу України) з урахуванням:

Усього за пунктом 1.1, з них:

Закуплено 30 лічильників заг.буд.обл.КВБ, 

крани,труби, пакля, паста для їхнього встановлення. 

Проплачено авансовану оплату за виконання 

електоромонтажних робіт та виготовлення проектної 

документації для встановлення системи АСКОЕ.

9 

Відсутність фінансування

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

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Обсяг фінансування у звітному 

кварталі, тис. грн без ПДВ

Обсяг фінансування з початку 

року, тис. грн без ПДВ

№

з/п

Найменування заходу

Відсутність відхилення

Найменування:    Комунальне підприємство "Луцькводоканал"

Місцезнаходження: 43010, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Дубнівська,26

 Пояснення щодо відхилення фактичних 

показників від планових /результативних 

показників (ефект: економічний, 

соціальний, екологічний, строк окупності 

тощо) 

Форма № 9-НКП-інвестиції вода

(квартальна)

за погодженням з  Державною службою 

статистики України

за ____1- ий квартал__ 20_16_ року (коригований)

(період)

Додаток 9  

до Правил організації  звітності, що 

подається до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг 

(пункт 1.4)

ЗВІТНІСТЬ

Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення

останнє число місяця, 

наступного за звітним 

періодом

Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на централізоване водопостачання та 

водовідведення, діяльність яких з централізованого водопостачання та/або водовідведення 

підлягає державному регулюванню Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,                                                                                                                                                                                       

місцезнаходження:  03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24,  електронна адреса: 

fvv@nkp.gov.ua, 

та її територіальному органу у відповідному регіоні

Подають Термін подання

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офіса)



1.2.7

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки 

та охорони навколишнього середовища

1.2.8 Інші заходи

432,45 345,88 79,98 432,45 345,88 79,98

0,00 0,00 0,00 134,98 0,00 0,00

а Амортизаційні відрахування 432,45 345,88 79,98 432,45 345,88 79,98

б Виробничі інвестиції з прибутку

в

Сума позичкових коштів та відсотків за 

користування ними

г

Сума інших залучених коштів, що підлягають 

поверненню

432,45 345,88 79,98 432,45 345,88 79,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

а
Амортизаційні відрахування 432,45 345,88 79,98 432,45 345,88 79,98

б Виробничі інвестиції з прибутку

в Сума позичкових коштів та відсотків за 

користування ними

г Сума інших залучених коштів, що підлягають 

поверненню
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.3
Собівартість послуг водопостачання (без ПДВ, 

грн/м³)
3,8520 4,0179 104,31 3,8520 4,0179 104,31

 1.4
Надходження від надання послуг 

водопостачання (без ПДВ)
11 548,08 10 055,81 87,08 11 548,08 10 055,81 87,08

 1.5 * Фонд заробітної плати  3 051,46 3 051,46 100,00 3 051,46 3 051,46 100,00

 1.6
* Загальні витрати електроенергії на 

водопостачання 
3 837,83 3 298,41 85,94 3 837,83 3 298,41 85,94

 1.7

* Загальні податки (у тому числі податок на 

додану вартість)
1 951,59 1 556,30 79,75 1 951,59 1 556,30 79,75

II

2.1

2.1.1
Заходи щодо 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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

а Амортизаційні відрахування

б Виробничі інвестиції з прибутку

в Сума позичкових коштів та відсотків за 

користування ними

г Сума інших залучених коштів, що підлягають 

повереннню

  2.2

 2.2.1

Заходи щодо зниження питомих витрат, а 

також втрат ресурсів
0,00 44,17 #ДЕЛ/0! 0,00 44,17 #ДЕЛ/0!

 2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного 

та/або комерційного обліку ресурсів
219,30 16,00 7,30 219,30 16,00 7,30

 2.2.3

Заходи щодо упровадження 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

219,30 60,17 27,44 219,30 60,17 27,44

а Амортизаційні відрахування 219,30 60,17 27,44 219,30 60,17 27,44

б Виробничі інвестиції з прибутку

в Сума позичкових коштів та відсотків за 

користування ними

г Сума інших залучених коштів, що підлягають 

повереннню

219,30 60,17 27,44 219,30 60,17 27,44

а Амортизаційні відрахування 219,30 60,17 27,44 219,30 60,17 27,44

б Виробничі інвестиції з прибутку

ретруктуризовані заходи Інвестиційної програми за 

2015 рік для виконання у 2016 році без джерел 

фінансування 

ретруктуризовані заходи Інвестиційної програми за 

2015 рік для виконання у 2016 році без джерел 

фінансування 

Відсутність відхилення

Відсутність відхилення

Усього за пунктом 2.1, з них:

Див.виконання усього за пунктом 2.2

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

Виконання заходів 1.2

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Ріст вартості електроенергії

Термін сплати за 1 кв.19.05.16 р.

Усього за пунктом 2.2, з них:

Усього за пунктом 1.2,  з них: Виконання заходів п.1.2.1 та 1.2.2

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу ІІІ  Податкового 

кодексу України) з урахуванням:

Ріст вартості електроенергії, зменшення 

обсягів реалізації

Зменшення обсягів реалізації

Відсутність відхилення

Див.виконання усього за пунктом 1.2

Придбано комплект системи аерації АКВА-ЛАЙН-М 

для модернізації системи аерації очисних  споруд. 

Виготовлення проектної документації.

Виконання заходів п.1.2.1 та 1.2.2

Відсутність фінансування

Відсутність відхилення

Придбано комплект системи аерації АКВА-ЛАЙН-М 

для модернізації системи аерації очисних  споруд. 

Виготовлення проектної документації для 

встановлення системи АСКОЕ.

Усього за розділом І, з них:

Виконання заходів  2.2

Див.виконання усього за пунктом 2.2

Усього за розділом ІІ, з них:



в Сума позичкових коштів та відсотків за 

користування ними

г Сума інших залучених коштів, що підлягають 

повереннню

2.3 Собівартість послуг водовідведення (без ПДВ, 

грн/куб.м)

3,9044 4,4047
112,81 3,9044 4,4047 112,81

2.4 Надходження від надання послуг 

водовідведення (тис. грн без ПДВ)

11700,00 9232,29
78,91 11700,00 9232,29 78,91

 2.5
* Фонд заробітної плати 3691,18 3691,18 100,00 3691,18 3691,18 100,00

 2.6
* Загальні витрати електроенергії на 

водовідведення
4728,75 4064,12 85,94 4728,75 4064,12 85,94

 2.7

* Загальні податки (у тому числі податок на 

додану вартість) 2385,28 1902,15 79,75 2385,28 1902,15 79,75

ІІІ Усього за інвестиційною програмою 651,75 406,05 62,30 651,75 406,05 62,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

М.П.

Ріст вартості електроенергії, зменшення 

обсягів реалізації

          електронна пошта: ___info@vd.lutsk.ua__________

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

В.М.Цвяк

Ріст вартості електроенергії

Виконання заходів за розділами                         

І та ІІ

Зменшення обсягів реалізації

Відсутність відхилення

______________________________________________

Термін сплати за 1 кв.19.05.16 р.

ретруктуризовані заходи Інвестиційної програми за 

2015 рік для виконання у 2016 році без джерел 

фінансування 

Відсутність відхилення

(підпис виконавця) 

* За показниками в графі "план" зазначати фактичне нарахування, а в графі "факт" — фактичну оплату.

Т.І.Шпур

І.М.Корчук

(підпис керівника (власника))

______________________________________________

______________________________________________

телефон:__(0332)284020____   факс:_284010____

(підпис головного бухгалтера) 


