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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

1. Характеристика господарства.

Водопровідно-каналізаційне господарство є структурним підрозділом КП 

«Житловик». Функції,права та обов»язки його визначаються «Положенням про водо- 

каналізаційне господарство», яке діє з 01.05.2001р.Ним визначена структура 

господарства,предмет діяльності,перелік обладнання,споруд та механізмів.

Предметом діяльності ВКГ є :

надання послуг з водопостачання та водовідведення для населення та 

підприємств міста;

обслуговування водопровідних та каналізаційних мереж; 

підтримання в належному технічному стані обладнання та комунікацій; 

виконання робіт і послуг по заміні та ремонтах мереж; 

здійснення робіт по експлуатації артезіанських свердловин;

Функції та обов»язки водо- каналізаційного господарства: 

очистка питної води; 

очистка фекальних і стічних рідин; 

своєчасна відкачка фекальних і стічних вод;

ведення систематичного контролю за очисткою питної води та фекальних 

рідин;

забезпечення питною водою споживачів;

забезпечення безперебійної роботи всього комплексу очисних 

споруд,насосних станцій,механізмів,обладнання та споруд; 

систематичний нагляд за станом артсвердловин;

2. Характеристика дільниць водопостачання та водовідведення.

Протяжність водопровідної мережі 39,2 км, з яких водоводів -23,9 км, вуличної 

водопровідної мережі -  13,8 км, внутрішньоквартальної та внутрішньодворової -  1,5 км. Із 

усієї протяжності водопровідної мережі у ветхому та аварійному стані перебуває 2,8 км 

мереж.



Установлена виробнича потужність водопроводу -  8,0 тис.куб.м вод/доб.

^рахункові втрати та витрати води в мережах становлять 26,316% від загального підйому 

зоди.

Загальна протяжність каналізаційної мережі -  36,9 км, з яких 4,5 км ветхих та 

аварійних.

У розпорядженні господарства є артезіанські свердловини урочищ Коростовичі та 

Корчева,водоочисні споруди, насосні станції,фекальні очисні споруди,де знаходиться 

досить енергоємне технологічне обладнання.

В складі основного технологічного обладнання є глибинні насоси артсвердловин 

типу ЕЦВ10-45-110, ЕЦВ8-40-90 , ЕЦВ 10-45-110 та насоси очисних споруд типу АИР- 

1808-2, 34ВФ/1,5СМ, 4АМУ-250-СУ

Система холодного водопостачання та водовідведення міста збудована ще у 1963- 

1967р.р. і за такий тривалий період потребує заміни. До цього часу роботи по модернізації 

у повному об’ємі не проводились. Часткова заміна труб і періодичні поточні ремонти не 

могли повністю вирішити проблеми втрат води в мережах, які зростають і ведуть до 

збільшення питомих витрат електроенергії.

Аналізуючи роботу дільниці водопостачання, слід відмітити спад обсягів реалізації. 

Це веде до зменшення доходів підприємства,а також при постійних розподілених 

загальновиробничих витратах до росту собівартості одиниці наданих послуг.

Аналогічна картина і у системах водовідведення. .

3.Обгрунтування.

На сьогоднішній день в КП “Житловик” рівень діючих тарифів з 
централізованого водопостачання та водовідведення не відповідає їх реальній 
собівартості. Тарифи на послуги холодного водопостачання та водовідведення 

встановлені рішенням виконкому Бурштинської міської ради № 167 від 23.08.2019р. та 
введені в дію з 15.09.2019р. Розмір діючих тарифів на сьогоднішній день наступний:

населення бюдж. установи інші споживачі
водопостачання 12,26 14,42 14,42
водовідведення 16,48 17,66 17,66

Станом на 01.05.2020р.діючі тарифи для населення забезпечують відшкодування 
витрат лише на 65,0% по водопостачанні та на 75,9% по водовідведенні. Внаслідок 
цього підприємство недоодержало за 4місяці 2020р. за ці послуги від населення 
299,4тис.грн. та від бюджетних споживачів 15,7 тис.грн.Тариф на 2020 рік не 
встановлений.

Ріст витрат виробництва -  мінімальної заробітної плати, особливо енергоносіїв та 
паливо-мастильних матеріалів, прямо пропорційно збільшують вартість цих послуг. Так, 
собівартість 1куб.м водопостачання за 2019рік становила 11,72 грн., водовідведення -



7 грн. У квітні 2020р. вона зросла до 15,44грн/куб.м з водопостачання та 16,56 
я/куб.м з водовідведення.

При розрахунку планової структури тарифу з водопостачання планується 
собівартість в розмірі 13,80 грн за 1куб.м водопостачання та 14,86 грн. за 1 куб м 
водовідведення.,розрахунковий прибуток -1,44грн. у тарифі з водопостачання.Вартість 
водовідведення планується з нульовою рентабельністю.

Проект тарифів пропонується наступний:
грн. з ПДВ

Населення та релігійні 

установи
Бюджетні споживачі Інші споживачі

діючі

тарифи
проект

діючі

тарифи
проект

діючі

тарифи
проект

В о допостачання 12,26 18,28 14,42 18,28 14,42 18,28

Водовідведення 16,48 17,83 17,66 17,83 17,66 17,83

При встановленні тарифів на рівні, які розраховані у проекті, одержимо наступну 
картину доходів від вказаних послуг за рік:

Категорії

споживачів

Холодне водопост. Водовідведення

населення та

релігійні

споживачі

225,5х 18,28=4122,14 286,1 х 17,83=5101,16

бюджетні

споживачі

22,9х 18,28=418,61 33,4 х 17,83=595,52

інші споживачі 149,9х 18,28=8224,17 454,0 х 17,83=8094,82

Всього сума планових доходів по водопостачанні становитиме 12764,92 тис. грн., 
водовідведенні -  13791,50 тис. грн. (з ПДВ).

Прийняття рішення по вказаних тарифах дасть можливість підприємству 
відшкодувати витрати, пов»язані з виробництвом і наданням вказаних послуг, а також 
запровадити інвестиційну програму, спрямовану на зменшення вйтрат енергетичних та 
матеріальних ресурсів.

При розрахунку тарифів на послуги з холодного водопостачання сума прибутку, 

передбаченого на здійснення капітальних вкладень становитиме 1003,5 тис. грн.

При ставці податку на прибуток у розмірі 18% сума чистого річного прибутку 

становитиме 822,9 тис.грн.

Крім виробничих інвестицій з прибутку,джерелом виконання інвестиційної 

програми є сума амортизаційних відрахувань,яка становить у водопостачанні -53,2 тис.грн.



Ці кошти планується спрямувати на вирішення проблем, що існують у системі 

жгралізованого водопостачання з метою:

забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення; 

скорочення понаднормових втрат води; 

зменшення енергетичних та матеріальних ресурсів.

^Обгрунтування запровадження заходів інвестиційної програми.

Проаналізувавши технічний стан водопровідно-каналізаційних мереж, КНС та 

обладнання, а також беручи до уваги основні техніко-економічні показники роботи 

господарства, було прийнято рішення про початок проведення в першу чергу робіт по 

заміні ділянок найбільш зношених водопровідних мереж та заміні насосів.

Вищенаведені факти, що характеризують стан водопровідних мереж підтверджують 

доцільність та необхідність визначених робіт.

Кошти планується спрямувати на фінансування програми, яка передбачає вирішення 

основних проблем, що існують у системі централізованого водопостачання.

Програма є розробкою планового характеру і включає плановий обсяг використання 

коштів та термінів здійснення робіт, а також пооб’єктні обсяги інвестування у розрахунку 

на календарний рік. Програма підприємства складається із таких напрямків:

1. заміна насосів з електродвигунами ЕЦВ 10/65 та ЕЦВ 8/40 на ВОС(свердловина 

№1,кущ№4 свердловини№2,3,4)

2.заміна частини водопровідної мережі по вул.С.Стрільців 5.

3.заміна частини водопровідної мережі по вул.І.Франка.

4.заміна водогону ф225мм ВОС-Бурштин (ліва вітка)

Розподіл інвестиційних коштів за рік по цих чотирьох напрямках планується 

проводити у розмірах 19,7%; 4,4%; 9,6%; 66,3% відповідно.

Таким чином, заплановано:

- замінити три насоси ЕЦВ 10/65 та один насосЕЦВ 8/40 на суму 172,59тис.грн.

- заміна 92 м водопровідної мережі ( труби ПЕ 160) на суму 38,3тис.грн.

- заміна 200м водопровідної мережі (труби ПЕ 160) на суму 84,5 тис.грн.

- заміна 800м водогону( труби ПЕ 100 225x13,4) на суму 580,7 тис.грн.

■ Загальна сума коштів за інвестиційною програмою становить 876,1тис.грн.

І.С.Башук
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ПОГОДЖЕНО

рішенням_______________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

ВІД №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Житловик"
-'(посадова особа діцемзіата)

В. І. Марчук

(підпис)

20

(П.І.Б.)

року

Річний інвестиційний план КП "Житловик" на 2021 рік

(найменування ліцензіата)

№ з/п
Найменування

заходів
(пооб'єктно)

Кількісний
показник
(одиниця
виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами 
фінансування, тис. грн (без ПДВ) Сума

позичкових 
коштів та 

відсотків за їх 
використання, 

що підлягає 
поверненню у 
планованому 

періоді, 
тис. грн 

(без ПДВ)

Сума інших 
залучених 
коштів, що 

підлягає 
поверненню у 
планованому 

періоді, тис. 
грн (без 

ПДВ)

Кошти, що 
враховуються 

у структурі 
тарифів 

гр.5 + гр.6. + 
гр. 11 + гр. 12 

тис. грн 
(без ПДВ)

За способом виконання, 
тис. грн (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та 
використання коштів на 

планований період, 
тис. грн (без ПДВ)
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загальна
сума

з урахуванням:

госпо
дарський
(вартість

матеріальних
ресурсів)

підряд
ний

І кв. 11 кв. Ш кв. IV кв.
аморти
заційні
відраху
вання

виробничі 
інвестиції з 
прибутку

отримані у 
планованому' 

періоді 
позичкові 

кошти 
фінансових 
у станов, що 
підлягають 
поверненню

отримані у 
планованому 

періоді 
бюджетні 

кошти, шо не 
підлягають 
поверненню

інші залучені кошти, отримані 
у планованому періоді, з них:

що підлягають 
поверненню

що не 
підлягають 
поверненню

1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

І ВОДОПОСТАЧАННЯ

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:

І .І Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресу рсів, з них:

Усього за підпунктом 1.1
1.2 ] Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного облік} ресурсів, з них:

і
Усього за підпунктом 1.2

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

Усього за підпунктом 1.3
1.4 ч Заходи щодо підвищення якості послуг з  централізованого водопостачання, з них:

«

Усього за підпунктом 1.4
1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

1
Усього за підпунктом 1.5

1.6 Заходи щодо модернізації та заку півлі транспо зтних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
І

Усього за підпунктом 1.6
1.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Усього за підпунктом 1.7
1.8 Інші заходи, з них:

Заміна глибинних 
насосів на 

свердловині) 4шт. 172,59 10.48 162.11 172.59 173 172,6
Заміна

водопров. мережі 
Стрільців 5 92м 38,3 2.33 35.97 38.3 38 38,3



2 Продовження додатка 4

1 2 3 4 5 6,00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Заміна водопров 

мережі 
вул.Франка 200м 84,48 5,13 79,35 84,48 84 84,48

Заміна водогону'
ВОС-

Бурштин(ліва
вітка) 800м 580,71 35,26 545,45 580,71 581 580,71

Усього за підпунктом 1.8 876.08 53.2 822.88 876,08 876 38.3 172,6 665,19
Усього за розділом 1 876,08 53,2 822,88 876,08 876 38,3 172,6 665,19

11 | | ВОДОВ1ДВЕДЕИНЯ

Будівництво, реконструкція та модернізація об'еісгів водовідведення, з урахуванням:
2.1 | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 2.1 1 1 1 1 1 І 1 1 1 і 1 1 1 ] 1 1 ! 1
2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного облік ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 2.2
2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

л | І
Усього за підпунктом 2.3

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

.... _ _
Усього за підпунктом 2.4

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

1
Усього за підпунктом 2.5

2.6 Інші заходи, з них:

1 Усього за інвестиційним планом 876,08 53,2 822.88 876,08 876,08 38,3 172,6 665,19
Іримітки:
* 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 П Д В /

/ у і

Гол.скономіст
(посада відповідального виконавця) І  (підпис)

І.С.Башук
(іірІіВИІІІС. І!
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БО
Замовник:
Генпідрядник : КП "Житловик" м. Бурштин
Договір :

Кошторис з розрахунком договірної ціни

Кошторис на заміну глубинних насосів ЕЦВ на свердловинах
Будівництво :
Об'єкт:
Складений в поточних цінах____________________2020 року

№
п/п

Обгрунтування
(шифр
норми)

Найменування робіт та витрат Одиниця

виміру

Кіль
кість

Вартість одиниці, 
грн.

Загальна вартість, 
грн.

Витрати труда робіт
ників, люд.-год.

Всього
Експ.

машин
Всього

Заробіт- 
ної плати

Експл.
машин

не зайнятих 
обслуговуванням

заробіт

ної плати

в т.ч.
заробітної

плати

в т.ч.
заробітної

плати

тих, що обслугов. машини

на один. В С Ь О Г О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ї ї 12
Коефіцієнти на кошторис:
К маш. = 1,1 
Котз. = 1,1

1 М7-247-4-ИН Монтаж насоса артезіанського із заглибним 
електродвигуном шт 4

7488,05 3494,14
29952 15365

13977 69,3000 277,20

3841,30 958,05 3832 14,0626 56,25

2 С130-515-ИН Насос з електродвигуном ЕЦВ 10/65 шт 3
45320,22 -

135961 -
- - -

_ _ „ . _

3 С130-516-ИН Насос з електродвигуном ЕЦВ 8/40 шт 1
36017,52 -

36018 -
- - -

- - _ _ -

Разом за кошторисом: грн. 201931 15365
13977 277,20

3832 56,25
І Разом прямі витрати:

в тому числі:
грн. 201931 333,45

Розрах. № 2 - вартість матеріалів, виробів і 
конструкцій грн. 172589

Розрах. № 1 - заробітна плата грн. 15365
Розрах. № 3 - вартість експлуатації машин 

Трудовитрати арендованих машин і машин
грн.

люд.-год.

13977

замовника
II Розрах. № 4 Загальновиробничі витрати: грн. 7724 26,34

Середній розряд робіт розряд 4,3
VII Розрах. № 9 Адміністративні витрати ( К =  1,23 ) грн. 443

Разом (І+ІІ+ІІІ+ІУ+У+УНЛ/ІІнЛ/ІІІ) грн. 210098
Всього по кошторису грн. 210098,00 359,79

в тому числі: зворотні суми
Керівник підприємства 

(організації) - замовника
Керівник генеральної 
підрядної оргаінізац

(підпис, ініціали, п^зрКнце, печатка)(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



м-
Замовник:
Генпідрядник : КП "Житловик" м. Бурштин
Будівництво:
Об'єкт :

Розрахунок поточної вартості матеріалів, виробів та конструкцій
до локального кошторису "Кошторис на заміну глубинних насосів ЕЦВ на свердловинах" №

Складений в поточних цінах 2020 року

Обгрунту
вання

Найменування матеріалів, виробів та 
конструкцій

Одиниця
виміру

Кількість
Поточна вартість, 

грн.
Дані по 
бухгал- 

теріїза од. вим. В С Ь О Г О

і 2 3 4 5 6 7
С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,02 11567,36 231,35
С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 12 30,1 361,20
С130-515 Насос з електродвигуном ЕЦВ 10/65 шт 3 43991,67 131975,01
С130-516 Насос з електродвигуном ЕЦВ 8/40 шт 1 34961,67 34961,67

Разом грн. 167529,23
Транспортні витрати грн. 1675,29
Разом грн. 169204,52
Загот.-скпадські витрати на матеріали [ 2,00 %] грн. 3384,11
Загот.-складські витрати на м/к [ 0,00 %] грн. -
Загот.-скпадські витрати на енергоносії та
витратні матеріали  ̂ и,ии /о ‘

грн. -

Всього грн. 172588,63

(посада( підпис (ініціали, прізвище))
Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



бо
Замовник:
Генпідрядник : КП "Житловик" м. Бурштин
Договір :

Кошторис з розрахунком договірної ціни

Кошторис на заміну водопровідної мережі по вул. С. Стрільців 5
Будівництво :
Об'єкт:
Складений в поточних цінах станом на__________ 2020 року

№
п/п

Обгрунтування
(шифр
норми)

Найменування робіт та витрат Одиниця

виміру

Кіль
кість

Вартість одиниці, 
грн.

1 Загальна вартість, 
грн.

1 Витрати труда робіт- 
1 ників, люд.-год.

Всього
Експ.

машин
Всього

Заробіт
ної плати

Експл.
машин

не зайнятих 
обслуговуванням

заробіт

ної плати

в т.ч.
заробітної

плати

в т.ч.
заробітної

плати

тих, що обслугов. машини

на один. В С Ь О Г О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ї ї 12
Коефіцієнти на кошторис:
К маш. = 1,1 
Котз. = 1,1

1 РН1-5-2 Розробка грунту екскаватором. Доробка та 
перекидання грунту вручну, група грунтів 2 100 м3 1,1

4534,11 4242,11
4988 321

4667 5,8740 6,46

292,00 1388,92 1528 21,2498 23,37

2 РН1-26-1 Водовідлив із траншей 100 м3 0,13
16349,45 16349,45

2125 -
2125 " -

_ 10193,67 1325 171,1424 22,25

3
ЕН22-11-5-ИН 
К маш. = 1,15 
Котз. = 1,15

Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з 
гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 
мм

1 км 
тр.пр 0,092

29829,79 420,51
2744 2706

38 499,9027 45,99

29409,28 156,56 14 2,5402 0,23

4 С113-46-ИН Труба ПЕ160 м 92
357,86

32923 -
- - -

_ _ _ _ _

5 РН16-28-6-ИН Врізування бортової втулки в існуючі мережі 1
врізуван 2

1037,51 215,55
2075 1423

431 10,1530 20,31

711,32 80,25 161 1,3021 2,60

6 С113-9160-ИН Втулка під фланець шт 2
409,12

818 -
" " -

_ _ _ _ _

7 С113-1494-ИН Фланець під бортову втулку шт 2
611,54 -

1223 -
- - -

_ _ _ _ _

8 С113-1492-ИН Прокладка фланцева шт 4
16,95 -

68 -
- - -

_ _ _ . _

9 С113-1493-ИН Болти, Гайки шт 24
53,55 -

1285 -
- " -

_ _ _ _ _

10 РН16-24-2-ИН
Установлення поліетиленових фасонних частин, 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром, мм, 
160

10 шт 0,4
2631,81 4,84

1053 1051
2 41,9980 16,80

2626,97 1,80 1 0,0293 0,01



11 С113-716-ИН Коліно ПЕ160x90 шт 4
439,11 -

1756 -
- - -

- _ _ _ 14

12 PH 1 -12-1
Засипання траншей та котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт, при переміщенні до 5 м, група 
грунтів 1

100 м3 1
503,00 503,00

503 -
503 - -

- 131,56 132 1,9298 1,93

13
PH 1-13-2 
К расх. = 2

Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт 
(80 к.с.) остаточне, за один прохід 1000 м2 0,2

680,53 680,53
136 -

136 - -

- 177,99 36 2,6110 0,52

14 РН1-7-4 Планування площ ручним способом, група грунтів 1 1000 м2 0,1
11739,58 "

1174 1174
215,0500 21,51

11739,58 - - -

Разом за кошторисом: грн. 52871 6675
7902 111,07

3197 50,91
І Разом прямі витрати:

в тому числі:
грн. 52871 161,98

Розрах. № 2 - вартість матеріалів, виробів і 
конструкцій грн. 38294

Розрах. № 1 - заробітна плата грн. 6675
Розрах. № 3 - вартість експлуатації машин 

Трудовитрати арендованих машин і машин
грн.

люд.-год.

7902

замовника "
Трудовитрати в перевезенні матеріалів власним 
транспортом (для розрахунку прибутку, 
адміністративних витрат)

люд.-год. -

II Розрах. № 4 Загальновиробничі витрати: грн. 4447 15,53
Середній розряд робіт розряд 3,8

V Розрах. № 8 Інші супутні витрати грн. 5600
Разом (І+ІІ+ІІІ+ІУ+У) грн. 62918 177,51

VII Розрах. № 9 Адміністративні витрати ( К =  1,23 ) грн. 218
Разом (І+ІІ+ІІІ+ІУ+У+УІ+УІІ+УІІІ) грн. 63136

Всього по кошторису грн. 63136,00 177,51
в тому числі: зворотні суми

Керівник підприємства Керівник генеральної
(організації) - замовника підрядної організації-------

(підпис, ініціали, прізвище, печатка) (підпис, ініціали, прізвище, печатка)



м-
Замовник : Бурштинська міська рада
Генпідрядник : КП "Житловик" м. Бурштин
Будівництво:
Об'єкт :

Розрахунок поточної вартості матеріалів, виробів та конструкцій
до локального кошторису "Кошторис на заміну водопровідної мережі по вул. С. Стрільців 5" №

Складений в поточних цінах станом на 2020 року

Обгрунту
вання

Найменування матеріалів, виробів та 
конструкцій

Одиниця
виміру

Кількість
Поточна вартість, 

грн.
Дані по 
бухгал- 

теріїза од. вим. В С Ь О Г О

і 2 3 4 5 6 7
С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0022 63800 140,36
С113-1492 Прокладка фланцева шт 4 15,83 63,32
С113-1493 Болти, Гайки шт 24 50 1200,00
С113-1494 Фланець під бортову втулку шт 2 571 1142,00

С113-46 Труба ПЕ160 м 92 339 31188,00
С113-716 Коліно ПЕ160x90 шт 4 410 1640,00

С113-8 Труби сталеві діам. 219 м 0 , 6 112 67,20
С113-9160 Втулка під фланець шт 2 382 764,00

кг - -

Разом грн. 36204,88
Транспортні витрати грн. 1741,11
Разом грн. 37945,99
Загот.-скпадські витрати на матеріали [ 2,00 %] грн. 103,93
Загот.-складські витрати на м/к [ 0,75 %] грн. 245,25
Загот.-скпадські витрати на енергоносії та 
витратні матеріали ^ грн. -

Всього грн. 38295,17

(пабада, підпис (ініціали, прізвище))
Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

!

ш



бо
Замовник:
Генпідрядник : КП "Житловик" м. Бурштин
Договір :

Кошторис з розрахунком договірної ціни

Кошторис на заміну водопровідної мережі вул. Франка м. Бурштин
Будівництво :
Об'єкт:
Складений в поточних цінах____________________2020 року

Вартість одиниці, 
грн.

Загальна вартість, 
грн.

Витрати труда робіт
ників, люд.-год.

№
Обгрунтування

(шифр Найменування робіт та витрат Одиниця Кіль
кість Всього

Експ.
машин Заробіт-

Експл.
машин

не зайнятих 
обслуговуванням

п/п норми) виміру заробіт- в т.ч. Всього ної плати в т.ч. тих, що обслугов. машини

ної плати заробітної
плати

заробітної
плати на один. В С Ь О Г О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ї ї 12
Коефіцієнти на кошторис:
К маш. = 1,1 
Котз. = 1,1

1 PH 1-5-2 Розробка грунту екскаватором. Доробка та
100 м3 1,8

4291,21 3999,21
7724 526

7198 5,8740 10,57

перекидання грунту вручну, група грунтів 2
292,00 1388,92 2500 21,2498 38,25

2 РН1-26-1-ИН Водовідлив із траншей 100 м3 0,21
15852,06 15852,06

3329
3329 -

_ 10193,67 2141 171,1424 35,94

3 РН16-40-1-ИН Улаштування основи під трубопроводи, піщаної 1мЗ 24
702,77 82,44

16866 2286
1979 1,8260 43,82

О С Н О В И 95,23 31,85 764 0,4736 11,37

4 ЕН22-11-6-ИН
Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з 
гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 
мм

1 км 0,2
25183,54 3621,17

5037 4312
725 366,5200 73,30

тр.пр 21562,37 1217,52 244 16,0867 3,22

5 С113-46-ИН Труби ПЕ100 160м м 200
348,30 “

69660
- -

_ _ . . _

6 РН16-28-6-ИН
\

Врізування бортової втулки в існуючі мережі 1 2
1633,50 847,73

3267 1423
1695 10,1530 20,31

врізуван 711,32 91,77 184 1,4885 2,98

7 С113-9160-ИН Втулка під фланець ПЕ100 160 шт 2
414,00 -

828
- - "

_ _ . . _

8 С113-1493-ИН Прокладка фланцева шт 2
17,00 -

34
- -

_ _ . . _

9 С113-1494-ИН Фланець під бортову втулку 160 шт 2
605,68 -

1211
- -

_ _ . . _

10 РН1-12-1
Засипання траншей та котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт, при переміщенні до 5 м, група 
грунтів 1

100 м3 1,6
472,33 472,33

756
756 - -

- 131,56 210 1,9298 3,09



11 РН1-13-2 Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт 
(80 к.с.) остаточне, за один прохід 1000 м2 0,4

319,52 319,52
128 -

128 - -

- 89,00 36 1,3055 0,52

12 PH 1-7-4 Планування площ ручним способом, група грунтів 1 1000 м2 0,2
11739,58 -

2348 2348
- 215,0500 43,01

11739,58 - - _ -

Разом за кошторисом:

Разом прямі витрати:
в тому числі:

грн.

грн.

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

111188

111188

10895
15810

6079

різвище, печатка)

191,01

95,37
286,38

Розрах. № 2 - вартість матеріалів, виробів і 
конструкцій грн. 84483

Розрах. № 1 - заробітна плата грн. 10895
Розрах. № 3 - вартість експлуатації машин 

Трудовитрати арендованих машин і машин
грн.

люд.-год.

15810

замовника
Трудовитрати в перевезенні матеріалів власним 
транспортом (для розрахунку прибутку, 
адміністративних витрат)

люд.-год. -

II Розрах. № 4 Загальновиробничі витрати: грн. 7753 27,43
Середній розряд робіт розряд 3,3

V Розрах. № 8 Інші супутні витрати грн. 9600
Разом (І+ІІ+ІІІ+ІУ+У) грн. 128541 313,81

VII Розрах. № 9 Адміністративні витрати ( К = 1,23 ) грн. 386
Разом (І+ІІ+ІІІ+ІУ+УчЛ/НЛЛИЛ/ІІІ) грн. 128927

Всього по кошторису грн. 128927,00 313,81
в тому числі: зворотні суми

Керівник підприємства Керівник генеральної
(організації) - замовника підрядної організації



м-
Замовник:
Генпідрядник: КП "Житловик" м. Бурштин
Будівництво:
Об'єкт :

Розрахунок поточної вартості матеріалів, виробів та конструкцій

до локального кошторису "Кошторис на заміну водопровідної мережі вул. Франка м. Бурштин" №

Складений в поточних цінах станом на 2020 року

Обгрунту
вання

Найменування матеріалів, виробів та 
конструкцій

Одиниця
виміру

Кількість
Поточна вартість, 

грн.
Дані по 
бухгал- 

теріїза од. вим. В С Ь О Г О

і 2 3 4 5 6 7
С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0022 63800 140,36
С113-1493 Прокладка фланцева шт 2 15,83 31,66
С113-1494 Фланець під бортову втулку 160 шт 2 571 1142,00

С113-46 Труби ПЕ100 160м м 200 339 67800,00
С113-9160 Втулка під фланець ПЕ100 160 шт 2 382 764,00

С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 26,4 450 11880,00
Разом грн. 81758,02
Транспортні витрати грн. 1917,85
Разом г р н . 83675,87
Загот.-складські витрати на матеріали [  2,00 %] грн. 290,68
Загот.-скпадські витрати на м/к [ 0,75 %] грн. 518,00
Загот.-складські витрати на енергоносії та
витратні матеріали 1 и,ии /о >

грн. -

Всього грн. 84484,55

(посада, підпис (ініціали, прізвище))
Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



БО
Замовник: 
Генпідрядник : 
Договір :

КП "Житловик" м. Бурштин

Кошторис з розрахунком договірної ціни

Кошторис на заміну водогону ф225мм ВОС-Бурштин (ліва вітка)
Будівництво :
Об'єкт:
Складений в поточних цінах

№

п/п

Обгрунтування
(шифр
норми)

Найменування робіт та витрат Одиниця

виміру

Кіль
кість

Вартість одиниці, 
грн.

Всього
заробіт

ної плати

Експ.
машин
в т.ч.

заробітної
плати

Загальна вартість, 
грн.

Всього
Заробіт
ної плати

Експл.
машин
в т.ч.

заробітної
плати

Витрати труда робіт
ників, люд.-год.

не зайнятих 
обслуговуванням

тих, що обслугов. машини

на один.

10 11 12
Коефіцієнти на кошторис:
К маш. = 1,1 
Котз. = 1,1

РН1-5-2 Розробка грунту екскаватором. Доробка та 
перекидання грунту вручну, група грунтів 2 100 м3 4,8

4291,21

292,00

3999,21

1388,92

19196
20598 1402

6667

5,8740

21,2498

28,20

102,00
15852,06

РН1-26-1-ИН Водовідлив із траншей 100 м3 0,21
15852,06

10193,67

3329
3329

2141 171,1424 35,94
ЕН22-11-8-ИН 
К маш. = 1,15 
К отз. = 1,15

Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з 
гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 225 
мм

1 км 
тр.пр 0,8

61713,75

29946,59

31767,16

7137,27
49371 23957

25414

5710

509,0360

113,9045

407,23

91,12
682,44

С113-46-ИН Труби ПЕ100 225x13,4 800 545952

РН16-28-6-ИН Врізування бортової втулки в існуючі мережі 1
врізуван

1630,95

711,32

847,73

91,77

1695 10,1530
3262 1423

184 1,4885

20,31

2,98
806,19

С113-9160-ИН Втулка під фланець ПЕ100 2225КТЗ 1612

22,41
С113-1493-ИН Прокладка фланцева ОН 200 45

740,47
С113-1494-ИН Фланець під бортову втулку 225 1481

683,44
С113-1492-ИН Коліно 225 1367

10 РН1-12-1
Засипання траншей та котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт, при переміщенні до 5 м, група 
грунтів 1____________________________________

472,33 472,33 2173
100 м3 4,6 2173

131,56 605 1,9298 8,88



11 PH 1-13-2 Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт 
(80 к.с.) остаточне, за один прохід 1000 м2 1,6

319,52 319,52
511 -

511 - -

- 89,00 142 1,3055 2,09

12 РН1-7-4 Планування площ ручним способом, група грунтів 1 1000 м2 0,8
11739,58 -

9392 9392
- 215,0500 172,04

11739,58 _ . . _

13 РН16-26-4-ИН Установлення сталевих засувок та клапанів 
зворотних діаметром, мм, 200 1 шт 2

2465,87 409,37
4932 932

819 7,9200 15,84

465,93 128,27 257 1,6711 3,34

14 С113-1490-ИН Засувка Ду 250 шт 2
11537,32

23075 -
-

_ _ _ . _

15 РЖ6-33-1-ИН
Улаштування колодязів водопровідних бетонних з 
монолітними стінами та покриттям із збірного 
залізобетону, круглих в сухих грунтах

мЗкон.ко
л 0,6

8778,74 328,09
5267 1211

197 31,7790 19,07

2018,60 92,75 56 1,2877 0,77

53334 662,69
Разом за кошторисом: грн. 672367 38317

15762 247,12
1 Разом прямі витрати:

в тому числі:
грн. 672367 909,81

Розрах. № 2 - вартість матеріалів, виробів і 
конструкцій грн. 580716

Розрах. № 1 - заробітна плата грн. 38317
Розрах. № 3 - вартість експлуатації машин 

Трудовитрати арендованих машин і машин
грн.

ЛЮД.-год.

53334

замовника '
Трудовитрати в перевезенні матеріалів власним 
транспортом (для розрахунку прибутку, 
адміністративних витрат)

люд.-год. -

II Розрах. № 4 Загальновиробничі витрати: грн. 24631 86,91
Середній розряд робіт розряд 3,5

V Розрах. № 8 Інші супутні витрати грн. 36720
Разом (І+ІІ+ІІІ+ІУ+У) грн. 733718 996,72

VII Розрах. № 9 Адміністративні витрати ( К =  1,23 ) грн. 1226
Разом (І+ІІ+ІІІ+ІУ+У+УПЛ/ІІ+УІІІ) грн. 734944

Всього по кошторису грн. 734944,00 996,72
в тому числі: зворотні суми

Керівник підприємства 
(організації) - замовника

Керівник генеральної 
підрядної організації

'ч

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



м-
Замовник:
Генпідрядник : КП "Житловик" м. Бурштин
Будівництво:
Об'єкт :

Розрахунок поточної вартості матеріалів, виробів та конструкцій

до локального кошторису "Кошторис на заміну водогону ф225мм ВОС-Бурштин (ліва вітка)" №

Складений в поточних цінах 2020 року

Обгрунту
вання

Найменування матеріалів, виробів та 
конструкцій

Одиниця
виміру

Кількість
Поточна вартість, 

грн.
Дані по 
бухгал- 

теріїза од. вим. В С Ь О Г О

і 2 3 4 5 6 7
С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0022 63800 140,36
С113-1490 Засувка Ду 250 шт 2 11187,98 22375,96
С113-1492 Коліно 225 шт 2 670 1340,00
С113-1493 Прокладка фланцева ОН 200 шт 2 21 42,00
С113-1494 Фланець під бортову втулку 225 шт 2 698 1396,00

С113-46 Труби ПЕ100 225x13,4 м 800 670,5 536400,00
С113-9160 Втулка під фланець ПЕ100 2225КТЗ шт 2 760 1520,00

С130-41 Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм т 0,0052 5326,3 27,70

С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 м3 0,498 980 488,04

С1493-64 Кришка з люком шт 1 1250 1250,00
С1493-65 Кільце шт 2 950 1900,00
С1630-70 Фланець Ду200 шт 4 741 2964,00

Разом грн. 569844,06
Транспортні витрати грн. 5905,30
Разом грн. 575749,36
Загот.-скпадські витрати на матеріали [  2,30 %] грн. 782,49
Загот.-складські витрати на м/к [ 0,77 %] грн. 4184,00
Загот.-складські витрати на енергоносії та
витратні матеріали *■ ’ и /о ‘

грн. -

Всього грн. 580715,85

(посада, підпис (ініціали, прізвище))
Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання 
та водовідведення

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2021 рік
КП «Житловик»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
Найменування ліцензіата КП «Житловик»
Рік заснування 2001
Форма власності комунальна
Місце знаходження м.Бурштин, вул..В.Стуса 2
Код за ЄДРПОУ 03346035
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи 
ліцензіата, посада

Марчук Віктор Іванович,директор

Тел., факс, e-mail (034-3 8)42-681,kpgytlovyk@ukr.net
Ліцензія на безстрокова
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн 3017,0
Балансова вартість активів, тис. грн 1868255,0
Амортизаційні відрахування за останній 
звітний період, тис. грн

116,7

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

немає

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі інвестиційної програми Скоритити втрати води в мережі

Знизити питоме використання електроенергії
Строки реалізації інвестиційної програми Один рік
На якому етапі реалізації заходів, 
зазначених в інвестиційній програмі, 
ліцензіат знаходиться

Початковому

Головні етапи реалізації інвестиційної 
програми

Заміна насосів
Заміна водопровідної мережі 
Заміна водогону

mailto:kpgytlovyk@ukr.net


3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
Загальний обсяг інвестицій, тис. гри: 876,08

власні кошти 876,08
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
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
інші заходи 100

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО! ПРОГРАМИ
Чиста приведена вартість
Внутрішня норма дохідності
Дисконтований період окупності
Індекс прибутковості

Керівник ліцензіата Л /Л В.І.М арчук

(підМ (прізвище, ім’я, по батькові)



Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів господарювання у 
сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення

ПОГОДЖЕНО

рішенням _
(найменування органу місцевого самоврядування) 

В ІД _____________________________ № _______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Д и р е к т о р " Ж и т л о в и к "
(посадова особа ліцензіата)

V  Марчук

(підпис)

20

(П.І.Б.)

року

Річний інвестиційний план КП "Житловик" на 2021 рік

(найменування ліцензіата)

№ з/п
Найменування

заходів
(пооб’єктно)

Кількісний
показник
(одиниця
виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами 
фінансування, тис. грн (без ПДВ) Сума

позичкових 
коштів та 

відсотків за їх 
використання, 

що підлягає 
поверненню у 
планованому 

періоді, 
тис. грн 

(без ПДВ)

Сума інших 
залучених 
коштів, що 

підлягає 
поверненню у 
планованому' 

періоді, тис. 
грн (без 

ПДВ)

Кошти, що 
враховуються 

у структурі 
тарифів 

гр.5 + гр.6. + 
гр. 11 + гр. 12 

тис. грн 
(без ПДВ)

За способом виконання, 
тис. грн (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та 
використання коштів на 

планований період, 
тис. грн (без ПДВ)

С
тр

ок
 о
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н
о

ст
і (

м
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яц
ів

)*
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рс
ів

 
(к

В
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Е
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но
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(т

ис
. г

рн
/р

ік
)

Ек
он

ом
іч

ни
й 

еф
ек

т 
(т

ис
. г

рн
 )

**

загальна
сума

з урахуванням:

госпо
дарський
(вартість

матеріальних
ресурсів)

підряд
ний

1 кв. II кв. НІ кв. IV кв.
аморти
заційні
відраху
вання

виробничі 
інвестиції 3 
Прибутку-

отримані у 
планованому 

періоді 
позичкові 

кошти 
фінансових 
у станов, що 
підлягають 
поверненню

отримані у 
планованому- 

періоді 
бюджетні 

кошти, що не 
підлягають 
поверненню

інші залучені кошти, отримані 
у планованому періоді, з них:

що підлягають 
поверненню

що не 
підлягають 
поверненню

1 2 3 4 5 6,00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
І ВОДОПОСТАЧАННЯ

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 1.1
1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 1.2
1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витірат води на технологічні потреби, з них:

Усього за підпунктом 1.3
1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

Усього за підпунктом 1.4
1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

_________________ і
Усього за підпунктом 1.5

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

Усього за підпунктом 1.6
1.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Усього за підпунктом 1.7
1.8 Інші заходи, з них:

Заміна глибинних 
насосів на 

свсрдловинП 4шт. 172,59 10.48 162.11 172.59 173 172,6
Заміна

водопров. мережі 
Стрільців 5 92м 38 3 2,33 35.97 38.3 38 38,3



2 Продовження додатка 4

1 2 3 4 5 6,00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Заміна водопров 

мережі 
вул. Франка 200м 84,48 5,13 79,35 84,48 84 84,48

Заміна водогону
ВОС-

Бурштин(ліва
вітка) 800м 580,71 35.26 545,45 580.71 581 580,71

Усього за підпунктом 1.8 876,08 53,2 822,88 876.08 876 38,3 172,6 665,19
Усього за розділом І 876,08 53,2 822,88 876,08 876 38,3 172,6 665,19

11 1 1 ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Будівництво, реконструкція та  модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:
2 .1 | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 2.1 | | | | | | | | | і і і і і і
2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

_______ _______
Усього за підпунктом 2.2

2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
і і і

Усього за підпунктом 2.3 | | | 1
2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з  них:

_______ _______
Усього за підпунктом 2.4

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

1
Усього за підпунктом 2.5

2.6 Інші заходи, з них:

Усього за інвестиційним планом 876,08 53,2 822,88 876,08 876,08 38,3 172,6 665,19
Іримітки:
* 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.

Гол .економіст____________
(посада відповідального виконавця)

І.С.Башук
(прізвище, ім'я, по батькові)(ціліше)



Додаток 6
до Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері 
централізованого водопостачання 
та водовідведення

П лан  в и тр ат  за дж ерелам и  ф ін ан суван н я на викон ан н я інвестиційної програм и  для врахуван н я  у структурі тари ф ів
на 12 м ісяців

___________________________________________ КП "Житлових"_____________________________________________
(назва ліцензіата)

№  з/п Найменування заходів

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, 
тис. грн (без ПДВ)

загальна сума

з урахуванням:

амортизаційні
відрахування

виробничі 
інвестиції 3 

прибутку

сума позичкових 
коштів та відсотків 

за їх
використання, що 

підлягає 
поверненню у 
планованому 

періоді

сума інших 
залучених 
коштів, що 

підлягає 
поверненню у 
планованому 

періоді

1 2 3 4 5 6 7
і Водопостачання

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також 
втрат ресурсів

1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного 
та/або комерційного обліку ресурсів

1.3
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на 

технологічні потреби

1.4
Заходи щодо підвищення якості послуг з 

централізованого водопостачання

1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку 
інформаційних технологій

1.6
Заходи щодо модернізації та закупівлі 
транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення

1.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки 
та охорони навколишнього середовища

1.8 Інші заходи 876,08 53,2 822,88 0 0
Усього за розділом І 876,08 53,2 822,88 0 0

II Водовідведення
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:

2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також 
втрат ресурсів

2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного 
та/або комерційного обліку ресурсів

2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку 
інформаційних технологій

2.4
Заходи щодо модернізації та закупівлі 
транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення

2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки 
та охорони навколишнього середовища

2.6 Інші заходи
Усього за розділом II
Усього за інвестиційною програмою /2 7 6 ,0 8 53,2 822,88 0 0

_Директор КГТ'Житловик"
(посадова особа ліцензіата)

В.І.Марчук
(прізвище, ім’я, по батькові)

Гол.бухгалтер

Гол.економіст
(посада відповідального виконавця)

М.В.Глезнер
(прізвище, ім’я, по батькові)

І.С.Башук
(прізвище, ім'я, по батькові)



Додаток 7
до Порядку розроблення, погодження та 
затвердження інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення

Реєстр
лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення 

КП "Ж итловик" станом на 01.01.2020р.

№
з/п

Об'єкт системи 
водопостачання

Трубопровід, Б
Марка лічильника, 
кількість каналів

Дата випуску 
(повірки)

Призначення

Водопостачання

1 Корчева,кущ№1,св.2 100 2012(21.02.17) облік води
2 Корчева кущ№2,св.1 100 MWN 2012(01.03.17) облік води
3 Ко ростов.,кущ№4,св.2 100 MWN 2012(15.03.17) облік води
4 Коростов.,кущ№4,св.З 100 м \ т 2012(15.03.17) облік води
5 Коростов.,кущ№4,св.4 100 MWN 2012(15.03.17) облік води
6 Резервний 100 MWN 2012 облік води

Водовідведення

і 1

„ т і ї

___Гол.скономіст

(посада відповідального виконавця)

Директор КП"Житловик"

І.С.Башук

(прізвище, ім’я, по батькові) 

В. І. Марчук

(прізвище, ім’я, по батькові)

\



Додаток 8
до Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та 
водовід ведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання водопровідних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№  з/п Ліцензіат Матеріал
Діаметр,

мм

Товщина
стінок,

мм
Виробник . Постачальник

Довжина,
м

Ціна, 
грн/м 

(без ПДВ)

Вартість, 
тис. гри 

(без ПДВ)

У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

і К Г Г 'Ж и т л ов и к ” п ол іет и л ен 160 9,5 Є в р о т р у б п л а ст Є в р о т р у б п л а ст 292 339,0 99,0 01.06.20р.
2 К Г Г 'Ж и тл ов и к " п ол іет и л ен 225 13,4 Є в р о т р у б п л а ст Є в р о т р у б п л а ст 800 670,5 536,4 01.06.20р.

Підсумок

Директор
(посадова особа ліцензіата)

Фінансовий директор (головний бухгалтер) 

Гол.бухгалтер
(посада відповідального виконавця)

В.І.Марчук
(прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.В.Глезнер
(прізвище, ім’я, по батькові)



Додаток 10
до Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері 
централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

№ з/п Ліцензіат Матеріал Виробник Постачальник
Продуктивність, 

куб. м/год
Тиск,

м

Потужність
двигуна,

кВт

Кількість,
од.

Ціна за од., 
грн

(без ПДВ)

Вартість, 
тис. грн 

(без ПДВ)

У цінах на дату* 
дд.мм.рррр

1 КП"Житловик" сталь,пластик,мідь Білорусія ТОВ"Насосенергопром" 65 ПО 32 3 43 991,7 131 975,0 01.06.2020
КП"Житловик" сталь,плпстик,мідь Білорусія ТОВ"Насосенергопром" 40 ПО 22 1 34 961,7 34 961,7 01.06.2020

Підсумок

Директор
(посадова особа ліцензіата)

Фінансовий директор (головний бухгалтер) 

Гол.економіст
(посада відповідального виконавця)

М.В.Глезнер
(прізвище, ім'я, по батькові)

І.С.Башук
(прізвище, ім'я, по батькові)



Додаток 27
до Порядку розроблення, 
погодження та затвердження 
інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання 
у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, Марчук Віктор Іванович, при наданні даних до Бурштинської міської 

ради даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за 

допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки 

відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої 

інформації з питань діяльності ліцензіата.

”_________________ 20.Шрік
(дата)

Марчук В .І.____________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Директор КП «Житловик» 
(посада посадової особи ліцензіата)



Додаток №____до рішення
від__________№________

РІЧНИЙ ПЛАН

виробництва і надання послуг з централізованого постачання холодної води та 
водовідведення по КП «Житлових» на 2021 рік.

№
п/п Показники Обсяг

тис.м3
1. Піднята вода насосними станціями 1 підйому 936,8

2. Подача води в мережу 936,8

3. Втрати та невраховані витрати води 238,5

4. Реалізація води всього 698,3

-населення 225,5
-бюджетні організації 22,9
-інші споживачі 449,9

5. Пропуск стоків через очисні споруди всього 773,4

-населення 286,1
-бюджетні організації 33,4
-інші споживачі 454,0


