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1.2
1.2.1

1.2.1.1

Реконструкція водопроводу по вул. Трудова, 
вул. Чехова та вул. Олександра Бричука м. 
Лозова (проектні роботи та придбання 
матеріалів) 1100 м 1016,41 512,49 503,92 938,08 78,33 1016,41

225,00 38,93

1.2.1.2

Реконструкція водопроводу по вул. 
Московська м. Лозова (проектні роботи та 
придбання матеріалів) 850 м 707,76 362..53 345,23 646,93 60,83 707,76

314,00 37,71
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Усього за підпунктом 1.2.4

з урахуванням:

виробничі 
інвестиції 
з прибутку

Фінансовий план використання 
коштів на виконання інвестиційної 

програми за джерелами 
фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

(найменування ліцензіата) 

аморти-   
заційні 
відраху-   
вання

Усього за підпунктом 1.2.1

Кількісний 
показник 
(одиниця 
виміру)

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

 За способом 
виконання,           тис. 
грн.                    (без 

ПДВ)

підряд-  
ний

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 1.2.2

Найменування заходів (пооб'єктно)

ВОДОПОСТАЧАННЯ

госпо-      
дарський  
(вартість    
матеріаль-
них 

ресурсів)

планова-
ний 
період
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**

Усього за підпунктом 1.2.3

 Проект фінансового плану використання коштів для  виконання  інвестиційної програми на 2020 рік

Дочірнього підприємства "Лозоваводосервіс" комунального підприємства "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської області

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

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання,  з них:



1.2.5
х х 

1.2.6
1.2.6.1 Придбання легкового автотранспорту 1 шт. 229,00 х 229,00 229,00 х 229,00

1.2.6.2
Придбання вантажно-пасажирського  
автотранспорту 1 шт. 411,67 х 411,67 411,67 х 411,67

640,67 х 640,67 640,67 х 640,67

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за підпунктом 1.2.5

Усього за підпунктом 1.2.6



1.2.7
х х 

1.2.8

1.2.8.1

Заміна 4 силових транформаторів на 2 
трансформатора на насосній станції ІІІ 
підйому 2 шт 225,00 х 225,00 225,00 х 225,00

1.2.8.2

Заміна насосного обладнання з 
встановленням станції управління та захисту 
на НС ІІІ підйому 1 шт. 245,00 х 245,00 245,00 х 245

1.2.8.3
Заміна запірної арматури Ду 200 мм на 
водопровідних мережах м. Лозова 12 шт 71,50 х 71,50 71,50 х 71,50 18 43,73

1.2.8.4
Заміна запірної арматури Ду 300 мм на 
водопровідних мережах м. Лозова 19 шт 229,06 х 229,06 229,06 х 229,06 42 64,95

770,56 х 770,56 770,56 х 770,56
3135,40 875,02 2260,38 2996,24 139,16 3135,40
3135,40 875,02 2260,38 2996,24 139,16 3135,40

ІІ
2.2

2.2.1

2.2.1.1. х 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

 Інші заходи (не  звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Усього за розділом І

Усього за підпунктом 1.2.7
Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 1.2.8
Усього за пунктом 1.2



х 
2.2.2

2.2.3
х х 

2.2.4
2.2.4.1 Придбання вантажного автотранспорту 1 шт. 508,33 х 508,33 508,33 х 508,33

508,33 х 508,33 508,33 х 508,33
2.2.5

2.2.5.1
Заміна напірного колектора від КНС-3 до 
КНС-2 м. Лозова 2421 м 1623,26 693,38 929,88 1623,26 х 1623,26 385 50,60

1623,26 693,38 929,88 1623,26 х 1623,26
2.2.6

2.2.6.1

Заміна насосного обладнання на насосно-
компресорної станції КОС (насос фекальний 
СД 80/32а) 1 шт. 41,00 х 41,000 41,00 х 41

2.2.6.2

Заміна насосного обладнання в будівлі 
решіток на станції біологічної очистки  
(насос фекальний СД 80/32) 1 шт. 42,60 х 42,60 42,60 х 42,60

2.2.6.3
Заміна насосного обладнання на КНС-4 
(насосний агрегат CAP EFF 125/500) 1 шт. 248,00 х 248,00 248,00 х 248

331,60 х 331,60 331,60 х 331,6
2463,19 693,38 1 769,81 2463,19 х 2463,19
2463,19 693,38 1769,81 2463,19 х 2463,19
5598,59 1 568,40 4 030,19 5459,43 139,16 5598,59

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.

Усього за підпунктом 2.2.1

Усього за підпунктом 2.2.4

Усього за пунктом 2.2

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Усього за підпунктом  2.2.6

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за розділом ІІ
Усього за інвестиційною програмою

Інші заходи, з них:

 х- ліцензіатом  не заповнюється. 

Примітки:  n* - кількість років інвестиційної програми.     

Усього за підпунктом 2.2.5

Усього за підпунктом2.2.2

Усього за підпунктом 2.2.3

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:


