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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
0 0

  1.2.3
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні 

потреби
0 0

1.2.4
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого 

водопостачання 
181,9 181,9

1.2.5
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних 

технологій
0 0

1.2.6
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 

спеціального та спеціалізованого призначення
0 0

1.2.7
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 

навколишнього середовища

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

Усього за пунктом 1.1

 сума позичкових коштів 

та відсотків за їх  

використання, що 

підлягає поверненню у 

плановому періоді

№ з/п

МКП "Золочівводоканал"

виробничі інвестиції з 

прибутку

амортизаційні 

відрахування

Водопостачання

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

загальна сума 

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,  

тис. грн (без ПДВ)

з урахуванням:

сума інших  залучених коштів, що підлягає 

поверненню у плановому періоді 

Найменування заходів 

Додаток 6        до  Порядку розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання 

у сфері  централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення

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

(назва підприємства) 



1.2.8 Інші заходи 0 0

Усього за пунктом 1.2 181,90 181,90

Усього за розділом І 181,90 181,90

2

 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

  2.2

 2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

2.2.2
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або 

комерційного обліку ресурсів
0 0 0

2.2.3
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних 

технологій
0 0 0

2.2.4
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 

спеціального та спеціалізованого призначення
0 0 0

2.2.5
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 

навколишнього середовища
92,3 92,3 0

2.2.6 Інші заходи 0

Усього за пунктом 2.2 92,30 92,30 0,00

Усього за розділом ІІ 92,30 92,3 0,00

Усього за інвестиційною програмою 274,20 274,20 0,00

(посадова особа ліцензіата)      (підпис)           (прізвище, ім’я, по батькові)

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

 

Головни

й  

     (підпис) Купреєв П.А.

          (прізвище, ім’я, по батькові)

 Головний бухгалтер __________________                                                                                                  Гавришків  Н.Г.

                                                                                                                                                                           Венгер  М.Б.

(посада відповідального виконавця)

М. П. 

Інші заходи (не  звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
Продовження додатка 5

Водовідведення

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


