Звіт щодо виконання фінансового плану реструктуризованих заходів Інвестиційної
програми за 2015 рік для реалізації у 2016 році без джерел фінансування.
за ____3 - ий квартал__ 2016_ року
(період)
Форма № 9-А НКП-інвестиції вода
Респондент:
Найменування: Комунальне підприємство "Луцькводоканал"
Місцезнаходження: 43010, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Дубнівська,26
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офіса)

№
з/п
Найменування заходу

1

2

план

факт

%

план

факт

%

Пояснення щодо відхилення фактичних
показників від планових /результативних
показників (ефект: економічний,
соціальний, екологічний, строк окупності
тощо)

3

4

5

6

7

8

9

Обсяг фінансування у звітному
кварталі, тис. грн без ПДВ

Обсяг фінансування з початку
року, тис. грн без ПДВ

ВОДОПОСТАЧАННЯ

І

1.1.5
1.1.6

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу ІІІ Податкового
кодексу України) з урахуванням:
Заходи щодо зниження питомих витрат, а
також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного
та/або комерційного обліку ресурсів
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на
технологічні потреби
Заходи щодо підвищення якості послуг з
централізованого водопостачання
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки
та охорони навколишнього середовища
Інші заходи

а

Амортизаційні відрахування

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Усього за пунктом 1.1, з них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

б

Виробничі інвестиції з прибутку
Сума позичкових коштів та відсотків за їх
використання, що підлягають поверненню у
плановому періоді
в
Сума інших залучених коштів, що підлягає
поверненню у плановому періоді
г
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу ІІІ Податкового кодексу України) з урахуванням:
1.2
За 3-й квартал . Придбано: труба водяна ПЕ 100
Заходи щодо зниження питомих витрат, а
1.2.1
134,98
269,96
200,00
269,96
269,96
100,00
450*17,2 204 м.
також втрат ресурсів

1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного
та/або комерційного обліку ресурсів

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на
технологічні потреби
Заходи щодо підвищення якості послуг з
1.2.4 централізованого водопостачання
Заходи щодо упровадження та розвитку
інформаційних технологій
1.2.5
Заходи щодо модернізації та закупівлі
транспортних засобів спеціального та
спеціалізованого призначення
1.2.6
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки
та охорони навколишнього середовища
1.2.7
1.2.3

1.2.8

Інші заходи
Усього за пунктом 1.2, з них:

а

Амортизаційні відрахування

б

Виробничі інвестиції з прибутку
Сума позичкових коштів та відсотків за
користування ними
Сума інших залучених коштів, що підлягають
поверненню

в
г

Усього за розділом І, з них:
а

Амортизаційні відрахування

б

Виробничі інвестиції з прибутку

134,98

269,96

200,00

269,96

269,96

100,00

Виконання заходів п.1.2.1

134,98

269,96

200,00

269,96

269,96

100,00

Виконання заходів п. 1.2

в
г
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Сума позичкових коштів та відсотків за
користування ними
Сума інших залучених коштів, що підлягають
поверненню
Собівартість послуг водопостачання (без ПДВ,
грн/м³)
Надходження від надання послуг
водопостачання (без ПДВ)
* Фонд заробітної плати
* Загальні витрати електроенергії на
водопостачання
* Загальні податки (у тому числі податок на
додану вартість)

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

II
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу ІІІ Податкового
кодексу України) з урахуванням:
Заходи щодо зниження питомих витрат, а
також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного
та/або комерційного обліку ресурсів
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки
та охорони навколишнього середовища

2.1.4

Інші заходи

а
б
в

Амортизаційні відрахування
Виробничі інвестиції з прибутку
Сума позичкових коштів та відсотків за
користування ними
Сума інших залучених коштів, що підлягають
повереннню

Усього за пунктом 2.1, з них:

г

2.2
2.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Заходи щодо забезпечення технологічного
та/або комерційного обліку ресурсів
Заходи щодо упровадження та розвитку
2.2.3 інформаційних технологій
Заходи щодо модернізації та закупівлі
транспортних засобів спеціального та
2.2.4 спеціалізованого призначення
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки
2.2.5 та охорони навколишнього середовища
2.2.6
Інші заходи
2.2.2

Усього за пунктом 2.2, з них:

а

Амортизаційні відрахування

б
в

Виробничі інвестиції з прибутку
Сума позичкових коштів та відсотків за
користування ними
Сума інших залучених коштів, що підлягають
повереннню

г

Усього за розділом ІІ, з них:
а

Амортизаційні відрахування

б
в

Виробничі інвестиції з прибутку
Сума позичкових коштів та відсотків за
користування ними
Сума інших залучених коштів, що підлягають
повереннню
Собівартість послуг водовідведення (без ПДВ,
грн/куб.м)
Надходження від надання послуг
водовідведення (тис. грн без ПДВ)
* Фонд заробітної плати

г
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
ІІІ

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

134,98

269,96

200,00

269,96

269,96

100,00

Відсутність фінансування

* Загальні витрати електроенергії на
водовідведення
* Загальні податки (у тому числі податок на
додану вартість)
Усього за інвестиційною програмою

* За показниками в графі "план" зазначати фактичне нарахування, а в графі "факт" — фактичну оплату.

______________________________________________
(підпис керівника (власника))
______________________________________________
(підпис головного бухгалтера)
______________________________________________
(підпис виконавця)
телефон:__(0332)284020____ факс:_284010____

М.П.

І.М.Корчук
(ініціали, прізвище)
Т.І.Шпур
(ініціали, прізвище)
В.М.Цвяк
(ініціали, прізвище)
електронна пошта: ___info@vd.lutsk.ua__________

