
    

 

Додаток 3 

до Порядку розроблення, погодження 

та затвердження інвестиційних програм 

суб’єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання 

та  централізованого водовідведення 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ліцензіата до інвестиційної програми 

на __2021 рік___ 
(строк) 

___Міське комунальне підприємство «Золочівводоканал»__ 
(найменування ліцензіата) 

1. Загальна інформація про ліцензіата 

Найменування ліцензіата Міське комунальне підприємство «Золочівводоканал» 

Рік заснування 2003 

Форма власності Комунальна  

Місце знаходження Львівська обл.. м. Золочів, вул. Валова 1 

Код за ЄДРПОУ 05514287 

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада   Венгер Михайло Богданович, директор 

Тел., факс, е-mail (03265)4-41-05 

Ліцензія на централізоване  водопостачання  та водовідведення 

(№, дата видачі, строк дії) 

Серія АД№041666 від 04.12.2012рр.№11 



Строк  дії з 05.10.2012 - безтермінова 

Статутний капітал ліцензіата, тис.грн 22641,600 

Балансова вартість активів, тис.грн 28448,200 

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн 575,800 

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

01.01.2020р. тис. грн.. 

4034,00 

2. Загальна інформація про інвестиційну програму 

Цілі інвестиційної програми Підвищення безпеки та охорони навколишнього середовища 

Строки реалізації інвестиційної програми Один  рік  

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, 

ліцензіат знаходиться 

Початковий  етап 

Головні етапи реалізації інвестиційної програми Підготовка  до  придбання  обладнання 

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою 

Загальний обсяг інвестицій, тис.грн 274,2 

власні кошти 274,2 

позичкові кошти - 

залучені кошти - 

бюджетні кошти - 



Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів - 

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів - 

Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби - 

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 181,9- 

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій - 

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення - 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища 92,3 

Інші заходи - 

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми 

Чиста приведена вартість 274,2 

Внутрішня норма дохідності - 

Дисконтований період окупності 

 

Індекс прибутковості 

 

Керівник ліцензіата __________ 
(підпис) 

______М.Б.Венгер 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П. 

 


