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нАцlонАльнА комlсlя, що здlЙснюо дЕржАвнЕ рЕryлювАння
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

15.02.2018

Ns 198

Про схвалення lнвестицiйноТ програми Комунальноrо пiдприемства <<lрпiньводоканал> на 20'l8 piK

Вiдповiдно

до законiв

УкраТни <Про державне реryлювання

у

сферi комунальних послуг),

<<Про

Нацiональну комiсiю, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг>, Порядку
розроблення, погодження та затвердження iнвестицiйних програм суб'екгiв господарювання у сферi
централiзованого водопостачання та водовiдведення, затвердженого наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитки
бlдiвництва та житлово-комунального господарства Украiни вiд 14 грудня 2012 року No 630 та постановою
НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе державне реryлювання у сферi комунальних послуг, вiд 14 грудня 2012 року Ne

_381, Нацiональна комiсiя, що здiйснюе державне реryлювання у сферах енергетики та комунальних

поGлуl,

4}остяновляе:

Схвалити lнвестицiйну програму лiцензiата, що провадить господарську дiяльнiсть з централiзованого
водопостачання та водовiдведення, Комунального пiдприемства <lрпiньводоканалD на 2018 piK у cyMi 4 555,21 тис.
грн (без урахування ПДВ) та джерела iT фiнансування згiдно з додатком.

Голова НкРЕкп

!.Вовк

о
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Рiшенням виконавчого KoMiTery

IрпiнськоТ м icbKoi рали
Ns /У.4 вiц Уj- О,?

IH ВЕСТИЦIИНА

ПРОГРАМА

КП "Iрпiньводоканал'l

на 2018 р.

Обгрунryвання

Назва заходу
}l}

пl
п

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Переоснащення
насосних станцiй

водопровiдних
(встановлення
насосних агрегатiв та шаф управлiння
з частотним перетворювачем ) в тис.
грн.( без

ПДВ)

:

м , Iрпiнь ВНС Jф 1(вул. Чехова,29)
8З2,5 тис. грн.

м.

Буrа ВНС

,

]ф 4(вул. Пушкiнська)

671,9 тис, грн.

смт. Ворзель ВНС Jф

5(

,Щекабристiв,l2)- 258,8 тис. грн.
2.

забезпечення

безперебiйноТ роботи
водопровiдних
станцiй, економiя
енергоресурсiв

ffжере
ло
фiнанс
ування

BapTicTb
робiт,
тис. грн.

Власнi
кошти

|76з,2

2018 р.

819,4

201 8 р.

без

ПДВ

викона
ння

-

вул.

;

:

забезпечення

безперебiйноТ роботи
свердловин, економiя
енергоресурсiв

ГоСтомель,

свердловини
JФl5(вул. Остомирська), Nl 27а(вул,
Бучанське шосе), J\Ъ416, JФ417(бiля
водозабору) - 298,1 тис. грн.

смт. Ворзель, свердловини

N9

22(вул.l-го травня) -74,1 тис. грн.

разом водопостачання:

TepMiH

-

Переоснащення свердловин (замiна
насосних агрегатiв з шафою
керування)в тис. грн.( без ПДВ)
м. Iрпiнц, свердловини J,,iЪ 8(вул.
Киiвська ,98-100)та }Ф 6(вул. Чехова,
ГРП) - l50,4 тис. грн.;
м. Буча,свердловини Jф 38 та Jф 39-а
(вул. Iнститутська), ]ф40 та Jф 4|а(вул, Я,Мулрого) -296,2 тис. грн.

смт.

20l7p.

2582,6

ВОДОВIЛВЕДЕНrUI
l

ПеРеОснапIення кана"гtiзацiйних
насосних станцiй ( замiна

енергозберiгаючих

насосних
агрегатiв) в тис. грн. (без ПЩВ):
[рпiнь
JФ15(вул.
.Стельмаха,9)- 25,2 тис. грн.
м.
КНС
16(вул. Рози
Люксембург
Jtlb l 8(вул.
TapaciBcbKa, З2) - 47 ,37 тис. грн. ;
смт. Ворзель КНС Ns 19 (вул.
Пшеничного )- 283,46 тис. грн. ;
смт. Гостомель
24(вул.
Автодорожна) - 3З,25 тис. грн.

м

Буча

забезпечення
безперебiйноТ роботи
каналiзацiйних

станцiй

i

389,28

2018 р.

Власнi
кошти

l583,33

2018р.

уникнення

КНС

техногенних

Ns

енергоресурсiв

,15),

Власнi
кошти

катастроф, економiя

КНС Ns

J.

придбання
колiоного
багатофункцiонального екскаватора-

безперебiйноТ роботи

SITEMASTER

i

навантФкувача

JCB-3

Великобританiя дJIя
колекторiв м. Ipшiнb , м.

Ворзель та смт. Гостомель

забезпечення

СХ каналiзацiйних

виробник
ремонту
Буrrа, смт.

техногенних
катастроф

мереж

уникнення

Разом водовiдведення:

1972.6l
4555.2l

разом: iнвестпрограма

Начальник КП

<I

Маркушин

