
Оприлюднення проекту інвестиційної програми  КП ВУВКГ на 2017 рік. 

 

 

Згідно постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері 

комунальних послуг про «Порядок розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення» №381 від 14.12.2012 р., а саме пункту 2.9  КП 

ВУВКГ оприлюднює проект інвестиційної програми на 2017 рік з метою донесення 

інформації до споживачів послуг щодо впровадження заходів зі зниження питомих 

витрат та забезпечення технологічного обліку ресурсів на підприємстві.  

 

 

Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної 

програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2017 року КП 

ВУВКГ м. Конотоп 
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ВОДОПОСТАЧАННЯ 

заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів 

1 Заміна насосного обладнання 

ЕЦВ 10-63-110 на 

свердловині №10 по вул. 

М.Немолота, 5 

1 60,17 IV кв. 4 86400 170,2 

2 Впровадження частотного 

регулювання на НС3-го 

підйому води по вул. Усп.-

Троїцька, 74а 

1 74,17 IV кв. 34 14952 29,45 

3 Впровадження частотного 

регулювання на НС 3-го 

підйому води по вул. Усп.-

Троїцька,55 

1 53,94 IV кв. 53 7690 15,15 

4 Впровадження частотного 

регулювання на НС 3-го 

підйому води по вул. Усп.-

Троїцька,82а 

1 74,17 IV кв. 34 14952 29,45 

 Всього по водопостачанню 4 262,45 - 13 123994 244,26 

 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів  

1 Оснащення технологічним 

обліком расходним 

комплексом ИРКА  КНС №8 

за адресою: пл.. Європейська 

1 38,92 III кв. - - - 

2 Оснащення технологічним 

обліком расходним 

комплексом ИРКА  КНС №8 

за адресою: вул. Шевченка, 

23а 

1 38,92 III кв. - - - 



3 Оснащення технологічним 

обліком расходним 

комплексом ИРКА  КНС №8 

за адресою: вул. Успенсько-

Троїцька 

1 38,92 III кв. - - - 

4 Оснащення технологічним 

обліком расходним 

комплексом ИРКА  КНС №8 

за адресою: вул. І.Франка, 37а 

1 38,92 III кв. - - - 

 Всього по водовідведенню 4 155,69 - - - - 

 Всього за інвестиційною 

програмою 

8 418,14 - 22 123994 244,26 

 

Фінансування заходів інвестиційної програми здійснюється за рахунок 

амортизаційних відрахувань підприємства  і входе до складу економічно 

обгрунованих витрат при формуванні тарифу на водопостачання та водовідведення. 

Зауваження та пропозиції щодо заходів інвестиційної програми КП ВУВКГ на 

2017 рік приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цього 

повідомлення за адресою: вул. Генерала Тхора, 31 м. Конотоп, 41600, e-mail: 

konotop_voda@i.ua 

   

 


