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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 
за четвертий квартал 2 0 1 8 р о к у 

(період) 

Подають Термін подання 

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: Гуу@пкр.§оу.иа, 
та її територіальному органу у відповідному регіоні 

останнє число місяця, 
наступного за звітним 

періодом 

Форма № 9-НКП-інвестиції вода 
(квартальна) 

за погодженням з Державною службою 
статистики України 

Респондент: 
Найменування: КП "Корюківкаводоканал" 
Місцезнаходження: 15300 Чернігівська обл.Дорюківський р-н. 

м.Корюківка, пров.Вокзальний,9 
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офіса) 

№ 
з/п 

Найменування заходу 
Обсяг фінансування у звітному 

кварталі, тис. грн без ПДВ 
Обсяг фінансування з початку 

року, тис. грн без ПДВ 

Пояснення щодо відхилення фактичних 
показників від планових /результативних 

показників (ефект: економічний, 
соціальний, екологічний, строк окупності 

тощо) 

№ 
з/п 

Найменування заходу 

план факт % план факт % 

Пояснення щодо відхилення фактичних 
показників від планових /результативних 

показників (ефект: економічний, 
соціальний, екологічний, строк окупності 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
І ВОДОПОСТАЧАННЯ 

1.1 
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 1 54 розділу Ш Податкового кодексу України) з 

урахуванням: 

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 3 
централізованого водопостачання 

1.1.5 
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та 
охорони навколишнього середовища 

1.1.6 Інші заходи 
Усього за пунктом 1.1, з них: 

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

1.2.1 
Заходи щодо 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 3 
централізованого водопостачання 

550,92 166,1 30,1 550,92 
166,1 30,1 

Капіт.ремонт водогону вул.Шевченко 105м. 

1.2.5 
Заходи щодо упровадження та розвитку 
інформаційних технологій 

1.2.6 

Заходи щодо модернізації та закупівлі 
транспортних засобів спеціального та 
спеціалізованого призначення 

1.2.7 
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та 
охорони навколишнього середовища 

1.2.8 Інші заходи 
Усього за пунктом 1.2, з них: 550,92 166,1 30,1 350,92 166,1 30,1 

а Амортизаційні відрахування 245,46 14,2 5,8 245,46 14,2 5,8 

б Виробничі інвестиції з прибутку 105,46 105,46 100 105,46 105,46 100 



2 Продовження додатка 9 

В 
Сума позичкових коштів та відсотків за 
користування ними 

г 
Сума інших залучених коштів, шо підлягають 
поверненню 

Усього за розділом І, з них: 550,92 ібб,і 47,3 350,92 166,1 47,3 
а "Амортизаційні відрахування 245,46 14,2 5,8 245,46 14,2 5,8 
б Виробничі інвестиції з прибутку 105,46 105,46 100 105,46 105,46 100 
в Сума позичкових коштів та відсотків за 

копистування ними 
г Сума інших залучених коштів, шо підлягають 

поверненню 

1.3 Собівартість послуг водопостачання (без ПДВ, 
гон/м3) 10,44 

1.4 Надходження від надання послуг 
водопостачання (без ПЛВ-) 1386,4 

1.5 * Фонд заробітної плати 235,3 

1.6 * Загальні витрати електроенергії на 
234,8 

1.7 
* Загальні податки (у тому числі податок на 
додану вартість) 438,3 

II ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

2.1 
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу Ш Податкового кодексу України) з 

урахуванням: 

2.1.1 Заходи шодо зниження питомих витрат, а також 
втрат ресурсів 

2.1.2 
Заходи щодо забезпечення технологічного 
та/або комерційного обліку ресурсів 

2.1.3 Заходи шодо підвищення екологічної безпеки та 
охорони навколишнього середовища 

2.1.4 Інші заходи 
Усього за пунктом 2.1, з них: 

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

2.2.1 
Заходи щодо зниження питомих витрат, а також 
втрат ресурсів 15,5 15,5 100 15,5 15,5 100 

виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

2.2.2 
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або 
комерційного обліку ресурсів 

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 
Усього за пунктом 2.2, з них: 15,5 15,5 100 15,5 15,5 100 

а Амортизаційні відрахування 15,5 15,5 100 15,5 15,5 100 
б Виробничі інвестиції з прибутку 
в Сума позичкових коштів та відсотків за 

користування ними 
г Сума інших залучених коштів, що підлягають 

повереннню 
Усього за розділом 11, з них: 15,5 15,5 100 15,5 15,5 100 

а Амортизаційні відрахування 15,5 15,5 100 15,5 15,5 100 
б Виробничі інвестиції з прибутку 
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) 40,28 
2.4 Надходження від надання послуг 

водовідведення (тис. грн без ПДВ) 984,6 
2.5 * Фонд заробітної плати 141,3 

2.6 * Загальні витрати електроенергії на 
водовідведення Г ^ " ? 6,9 

2.7 
* Загальні податки (у тому числі податок на 
додану вартість) / ч 

III Усього за інвестиційною проірамою 566,42 181.6 32,1 566,42 32,1 
* За показниками в графі "план"^зазначадц ф а к т и ч н і ш а хування, а в гра^ ^ і к т " — факйїчїіу оплату. 
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