
 
 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

01 березня 2021 року          № 99 
 

Про погодження інвестиційної програми  
комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» на 2021 рік 
 

Розглянувши листи комунального підприємства водопровідно-
каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 26.01.2021               
№ 1-08/2-18, від 15.02.2021 № 1-08/2-73, відповідно до Порядку розроблення, 
погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання 
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування 
діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, 
затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 
19.08.2020 № 191, ст. 13 Закону України «Про питну воду та питне 
водопостачання», пп. 3 п. б) ст. 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2021 рік 
(далі – Програма), що додається. 

 

2. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 
господарства «Бориспільводоканал» забезпечити виконання Програми та до 
01 березня 2022 року проінформувати виконавчий комітет міської ради про хід 
її виконання.  
 

 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
міської ради від 25.05.2020 № 281 «Про погодження інвестиційної програми 
комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 
«Бориспільводоканал» на 2020 рік». 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 
міського голови відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 

Міський голова      Володимир БОРИСЕНКО 
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ПОГОДЖЕНО  
Рішення виконавчого комітету 
міської ради 
01.03.2021  №  99 

 

Інвестиційна програма  
комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» на 2021 рік 
 

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми  
на 2021 рік 

 
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» 
 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА 
Найменування ліцензіата КП ВКГ «Бориспільводоканал» 
Рік заснування  1973 рік 
Форма власності  комунальна 
Місце знаходження 08301 м. Бориспіль, вул. Бежівка, 10 
Код за ЄДРПОУ 20578712 
Прізвище, ім’я, по батькові посадової 
особи ліцензіата, посада Гануш Олександр Миколайович 

Тел., факс, е-mail  (04595) 6-10-16, borispil_voda@ukr.net 
Ліцензія на централізоване 
водопостачання та водовідведення  
(№,  дата видачі, строк дії) 

Серія АЕ № 287979 від 11.12.2014 
(безстрокова) відповідно до ст. 21 
Закону України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності» 

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн 74 948,0 тис. грн  
Балансова вартість активів, тис. грн 99 157,0 тис. грн  
Амортизаційні відрахування за 
останній звітний період, тис. грн 3 674,4 тис. грн  

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

 
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ 

Цілі інвестиційної програми Зменшення втрат води, покращення 
якості послуг, охорона навколишнього 
середовища 

Строки реалізації інвестиційної 
програми 

2021 рік 

http://www.borispol-rada.gov.ua
mailto:inf@borispol-rada.gov.ua
mailto:borispil_voda@ukr.net
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На якому етапі реалізації заходів, 
зазначених в інвестиційній програмі, 
ліцензіат знаходиться  

Заходи знаходяться на етапі 
впровадження. 

Головні етапи реалізації інвестиційної 
програми 

в 1 етап. 

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 
Загальний обсяг інвестицій на 2021 рік, тис. грн 10 066,23 

власні кошти 10 066,23 
позичкові кошти 0 
залучені кошти 0 
бюджетні кошти  0 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  - 
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів - 
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні 
потреби - 

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення 84,58 (0,8%) 

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 9 981,65 
(99,2%) 

 

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ  

Чиста приведена вартість х 
Внутрішня норма дохідності х 
Дисконтований період окупності х 
Індекс прибутковості х 

 
В.о. директора 
КП ВКГ «Бориспільводоканал» _____________ Анатолій ЯЦИНА 
  (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 
 
М.

http://www.borispol-rada.gov.ua
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ПОГОДЖЕНО  ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням __________________________________  В.о. директора КП ВКГ «Бориспільводоканал» 

(посадова особа ліцензіата) 
___________________________________________ 

(найменування органу місцевого самоврядування) 
 ______________              Анатолій ЯЦИНА. 

(підпис)                            (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 
 

від ____________ № __________  "___" ____________ 20__ року 
 

 

 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 рік 

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» 
(найменування ліцензіата) 

 

Додаток 3 
до Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування 
діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні 
адміністрації 
(підпункт 4 пункту 2 розділу II) 

http://www.borispol-rada.gov.ua
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Фінансовий план використання коштів на виконання 

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

За способом 
виконання, 
тис. грн. 

(без ПДВ) 

Графік здійснення 
заходів та 

використання коштів 
на планований та 

прогнозний періоди 
тис. грн. (без ПДВ) 

з урахуванням: 
інші 

залучені 
кошти, з 
них: 
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період 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
I ВОДОПОСТАЧАННЯ 

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

        х х х х х х                     
Усього за підпунктом 1.1.1                                   

1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 
Усього за підпунктом 1.1.2                                   

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

Усього за підпунктом 1.1.3                                   
1.1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.: 

 1.1.4.1  Розробка проекту 
«Реконструкція 

водопровідної мережі з 
переключенням існуючих 

1 компл. 
ПКД  84,58 84,58 х х х х х  -  84,58 84,58               

http://www.borispol-rada.gov.ua
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абонентів та 
підключенням нових в м. 
Бориспіль Київської обл. 

житлового масиву 
обмеженого вул. 
Київський Шлях-

Соборна-Авіаторів та 
вул. Френкеля» 

Усього за підпунктом 1.1.4 84,58  84,58  х х х х х  -  84,58  84,58  - -   -  -  -  -  
1.1.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 

        х х х х х х                     
Усього за підпунктом 1.1.5                                   

1.1.6 Інші заходи, з них: 
1.1.6.1  Повернення 

кредитних коштів за 
договором про 
субкредитування  
№28010-02/22 від  

12 лютого 2010 року    

-  

4022,17  1607,13 2415,04 х х х х -  -   4022,17  - -   -  -  -  -  

1.1.6.2 Повернення коштів за 
договором про 
виконання 
гарантійних 
зобов’язань 

територіальною 
громадою міста за 

позичальника КП ВКГ 
«Бориспільводоканал» 

 

177,53 0,0 177,53 х х х х -  -  177,53  - -   -  -  -  -  

Усього за підпунктом 1.1.6 4199,7 1607,13 2592,57 х х х х - - 4199,7 - - -  - - - 
Усього за пунктом 1.1 4284,28 1691,71 2592,57 х х х х - 84,58 4284,28 - - -  - - - 

 
1.2 Інші заходи з них: 

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

Усього за підпунктом 1.2.1                                   
1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 

        х х х х х х                     
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Усього за підпунктом 1.2.2                                   
1.2.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: 

        х х х х х х                     
Усього за підпунктом 1.2.3                                   

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

Усього за підпунктом 1.2.4                                   
1.2.5 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 

        х х х х х х                     
Усього за підпунктом 1.2.5                                   

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

Усього за підпунктом 1.2.6                                   
1.2.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 

        х х х х х х                     
Усього за підпунктом 1.2.7                                   

1.2.8 Інші заходи, з них: 
        х х х х х х                     

Усього за підпунктом 1.2.8                                   
Усього за пунктом 1.2                                   
Усього за розділом I 4284,28 1691,71 2592,57 х х х х - 84,58 4284,28 - - -  - - - 

II ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення з урахуванням: 

2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т. ч.: 
        х х х х х х                     

Усього за підпунктом 2.1.1                                   
2.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 

        х х х х х х                     
Усього за підпунктом 2.1.2                                   

2.1.3 Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 
                                        

Усього за підпунктом 2.1.3                                   
2.1.4 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 

        х х х х х х                     
Усього за підпунктом 2.1.4                                   

2.1.5 Інші заходи, з них: 
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2.1.5.1  Повернення 
кредитних коштів за 

договором про 
субкредитування  
№28010-02/22 від  

12 лютого 2010 року  

 5405,85 1018,94 4386,91 х х х х - - 5405,85 - - -  - - - 

2.1.5.2 Повернення коштів за 
договором про 
виконання 
гарантійних 
зобов’язань 

територіальною 
громадою міста за 
позичальника 

 322,47 0,0 322,47 х х х х - - 322,47 - - -  - - - 

2.1.5.3 Придбання спіралі 
для прочистки 

каналізаційних мереж 
1 шт 25,0 25,0 х х х х х - 25,0 25,0 - - -  - - - 

2.1.5.4 Придбання трубних 
заглушок 3 шт 28,63 28,63 х х х х х - 28,63 28,63 - - -  - - - 

Усього за підпунктом 2.1.5 5781,95   1072,57  4709,38 х х х х -  53,63  5781,95 - - -  - - - 
Усього за пунктом 2.1 5781,95   1072,57  4709,38 х х х х -  53,63  5781,95 - - -  - - - 

2.2 Інші заходи з урахуванням : 
2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

        х х х х х х                     
Усього за підпунктом 2.2.1                                   

2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 
        х х х х х х                     

Усього за підпунктом 2.2.2                                   
2.2.3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 

        х х х х х х                     
Усього за підпунктом 2.2.3                                   

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

Усього за підпунктом 2.2.4                                   
2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 

        х х х х х х                     
Усього за підпунктом 2.2.5                                   
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2.2.6 Інші заходи, з них: 
        х х х х х х                     

Усього за підпунктом 2.2.6                                   
Усього за пунктом 2.2                                   
Усього за розділом II 5781,95   1072,57  4709,38 х х х х -  53,63  5781,95 - - -  - - - 

Усього за інвестиційною програмою 10066,23   2764,28 7301,95  х х х х -  138,21  10066,23 - - -  - - - 
 

Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми. 
** 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. 
х - ліцензіатом не заповнюється. 

 
Начальник відділу розвитку 

(посада відповідальної особи) 
____________ 

(підпис) 
Олександр ФЕДЧЕНКО 

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 
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ПОГОДЖЕНО  ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Виконавчого комітету  В.о. директора КП ВКГ «Бориспільводоканал» 

(посадова особа ліцензіата) 
             Бориспільської міської ради            . 
(найменування органу місцевого самоврядування) 

 

 ________________              Анатолій ЯЦИНА 
(підпис)                       (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

від ____________ № __________ 
М. П. 

 "___" ____________ 20__ року 

 
 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» 
(найменування ліцензіата) 

 

 

 

Додаток 4 
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних 
програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких 
здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 4 
пункту 2 розділу II) 
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Фінансовий план використання коштів на виконання 
інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. 

грн. (без ПДВ) 

За способом 
виконання, 
тис. грн. (без 

ПДВ) 

Графік здійснення заходів та 
використання коштів на 

планований період, тис. грн. 
(без ПДВ) 

з урахуванням: 
інші залучені 

кошти, 
отримані у 
планованому 
періоді, з них: 

№ з/п Найме- 
нування заходів (по- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 

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

1.1.1   Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 1.1.1                                           

1.1.2   Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 1.1.2                                           

1.1.3.   Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 1.1.3                                           

1.1.4   Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: 
1.1.4.1   Розробка проекту 

«Реконструкція 
водопровідної мережі з 

переключенням існуючих 
 84,58 84,58 х х х х х х х 84,58 - 84,58 0 0 84,58 0 -  - - - 
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абонентів та підключенням 
нових в м. Бориспіль 

Київської обл. житлового 
масиву обмеженого вул. 

Київський Шлях-Соборна-
Авіаторів та вул. 

Френкеля»  
Усього за підпунктом 1.1.4 84,58 84,58 х х х х х х х 84,58 - 84,58 0 0 84,58 0 -  - - - 

1.1.5   Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 1.1.5                                           

1.1.6   Інші заходи, з них: 
1.1.6.1  Повернення кредитних 

коштів за договором про 
субкредитування  
№28010-02/22 від  

12 лютого 2010 року    

 4022,17 1607,13 2415,04 х х х х х х 4022,17 -  0 2011,08 0 2011,09      

1.1.6.2 Повернення коштів за 
договором про 

виконання гарантійних 
зобов’язань 

територіальною 
громадою міста за 

позичальника КП ВКГ 
«Бориспільводоканал» 

 177,53 0 177,53 х х х х х х 177,53 - - 0 0 0 177,53 -  - - - 

Усього за підпунктом 1.1.6 4199,7 1607,13 2592,57 х х х х х х 4199,7 - - 0 2011,08 84,58 2188,62 -  - - - 
Усього за пунктом 1.1 4284,28 1691,71 2592,57 х х х х х х 4284,28 - - 0 2011,08 84,58 2188,62 -  - - - 

1.2.   Інші заходи, з них: 
1.2.1.   Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, них: 

        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 1.2.1                                           

1.2.2   Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 1.2.2                                           

1.2.3   Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, в них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 1.2.3                                           
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1.2.4   Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, в них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 1.2.4                                           

1.2.5 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, в них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 1.2.5                                           

1.2.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, в них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 1.2.6                                           

1.2.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, в них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 1.2.7                                           

1.2.8 Інші заходи, в них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 1.2.8                                           
Усього за пунктом 1.2                                           
Усього за розділом I 4284,28 1691,71 2592,57 х х х х х х 4284,28 - - 0 2011,08 84,58 2188,62 -  - - - 

II   ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
2.1.   Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням: 

2.1.1   Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 2.1.1                                           

2.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 2.1.2.                                           

2.1.3 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 2.1.3                                           

2.1.4 Інші заходи, з них: 
 2.1.4.1 Повернення кредитних 

коштів за договором про 
субкредитування  
№28010-02/22 від  

12 лютого 2010 року    

 5405,85 1018,94 4386,91 х х х х х х 5405,85 - - 0 2702,92 0 2702,93 -  - - - 

2.1.4.2 Повернення коштів за 
договором про 

 322,47 0 322,47 х х х х х х 322,47 - - 0 0 0 322,47 -  - - - 
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виконання гарантійних 
зобов’язань 

територіальною 
громадою міста за 

позичальника КП ВКГ 
«Бориспільводоканал» 

2.1.4.3 Придбання спіралі для 
прочистки 

каналізаційних мереж 
1 шт 25,0 25,0 0 х х х х х х 25,0 - - 0 0 25,0 0 -  - - - 

2.1.4.4 Придбання трубних 
заглушок 3 шт 28,63 28,63 0 х х х х х х 28,63 - - 0 0 28,63 0 -  - - - 

Усього за підпунктом 2.1.4 5781,95 1072,57 4709,38 х х х х х х 5781,95 - - 0 2702,92 53,63 3025,4 -  - - - 
Усього за пунктом 2.1. 5781,95 1072,57 4709,38 х х х х х х 5781,95 - - 0 2702,92 53,63 3025,4 -  - - - 

2.2. Інші заходи, з них: 
2.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 2.2.1                                           

2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 2.2.2                                           

2.2.3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 2.2.3.                                           
Усього за підпунктом 2.2.4                                           

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 2.2.5                                           

2.2.6 Інші заходи, з них: 
        х х х х х х х х х                       
Усього за підпунктом 2.2.6                                           
Усього за пунктом 2.2                                           
Усього за розділом II 5781,95 1072,57 4709,38 х х х х х х 5781,95 - - 0 2702,92 53,63 3025,4 -  - - - 

Усього за інвестиційною програмою  10066,23  2764,28  7301,95 х х х х х х  10066,23 - - 0 4714,0   138,21  5214,02 -  - - - 
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Примітки: * 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. 
х - ліцензіатом не заповнюється. 

 

Начальник відділу розвитку 
(посада відповідальної особи) 

____________ 
(підпис) 

Олександр ФЕДЧЕНКО 
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 
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Додаток 5 
до Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання 
та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські 
державні адміністрації 
(підпункт 4 пункту 2 розділу II) 

 
ПЛАН 

витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у 
структурі тарифів на 12 місяців 

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного  
господарства «Бориспільводоканал» 

(назва підприємства) 
Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами 

фінансування, тис. грн. (без ПДВ) 
з урахуванням: 

№ з/п Найменування заходів 

загальна 
сума амортизаційні 

відрахування 
виробничі 
інвестиції з 
прибутку 

сума позичкових 
коштів та 

відсотків за їх 
використання, 
що підлягає 
поверненню у 
плановому 
періоді 

сума інших 
залучених 
коштів, що 
підлягає 

поверненню у 
плановому 
періоді 

1 2 3 4 5 6 7 
I Водопостачання 

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

1.1.1 Заходи зі зниження 
питомих витрат, а також 

втрат ресурсів 

     

1.1.2 Заходи щодо забезпечення 
технологічного обліку 

ресурсів 

     

1.1.3 Заходи щодо зменшення 
обсягу витрат води на 
технологічні потреби 

     

1.1.4 Заходи щодо підвищення 
якості послуг з 

централізованого 
водопостачання 

84,58 84,58 0,00 0,00 0,00 

1.1.5 Заходи щодо підвищення 
екологічної безпеки та 
охорони навколишнього 

середовища 

     

1.1.6 Інші заходи 4199,70 1607,13 2415,04 4022,17 177,53 
Усього за пунктом 1.1 4284,28 1691,71 2415,04 4022,17 177,53 

1.2 Інші заходи, з урахуванням: 
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1.2.1 Заходи зі зниження 
питомих витрат, а також 

втрат ресурсів 

     

1.2.2 Заходи щодо забезпечення 
технологічного обліку 

ресурсів 

     

1.2.3 Заходи щодо зменшення 
обсягу витрат води на 
технологічні потреби 

     

1.2.4 Заходи щодо підвищення 
якості послуг з 

централізованого 
водопостачання 

     

1.2.5 Заходи щодо провадження 
та розвитку інформаційних 

технологій 

     

1.2.6 Заходи щодо модернізації 
та закупівлі транспортних 
засобів спеціального та 

спеціалізованого 
призначення 

     

1.2.7 Заходи щодо підвищення 
екологічної безпеки та 
охорони навколишнього 

середовища 

     

1.2.8 Інші заходи      
 Усього за пунктом 1.2      
 Усього за розділом I 4284,28 1691,71 2415,04 4022,17 177,53 
ІІ Водовідведення 
2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням: 

2.1.1 Заходи зі зниження 
питомих витрат, а також 

втрат ресурсів 

     

2.1.2 Заходи щодо забезпечення 
технологічного обліку 

ресурсів 

     

2.1.3 Заходи щодо підвищення 
екологічної безпеки та 
охорони навколишнього 

середовища 

     

53,63 53,63 0,00 0,00 0,00 2.1.4 Інші заходи 
5728,32 1018,94 4386,91 5405,85 322,47 

 Усього за пунктом 2.1 5781,95 1072,57 4386,91 5405,85 322,47 
2.2 Інші заходи, з урахуванням: 

2.2.1 Заходи зі зниження 
питомих витрат, а також 

втрат ресурсів 

     

2.2.2 Заходи щодо забезпечення 
технологічного обліку 
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ресурсів 
2.2.3 Заходи щодо провадження 

та розвитку інформаційних 
технологій 

     

2.2.4 Заходи щодо модернізації 
та закупівлі транспортних 
засобів спеціального та 

спеціалізованого 
призначення 

     

2.2.5 Заходи щодо підвищення 
екологічної безпеки та 
охорони навколишнього 

середовища 

     

2.2.6 Інші заходи      
 Усього за пунктом 2.2      
 Усього за розділом II 5781,95 1072,57 4386,91 5405,85 322,47 
 Усього за інвестиційною 

програмою 10066,23 2764,28 6801,95 9428,02 500,00 

 
В.о. директора КП ВКГ «Бориспільводоканал» 

(посадова особа ліцензіата) 

 
__________ 

(підпис) 

 
Анатолій ЯЦИНА  

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 
 

Фінансовий директор  
(головний бухгалтер) 

 
__________ 

(підпис) 

 
Людмила ЯЦЮТА 

 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 
 

Начальник відділу розвитку 
(посада відповідальної особи) 

 
__________ 

(підпис) 

 
Олександр ФЕДЧЕНКО 

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Коротка інформація про ліцензіата. 
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» засноване в 1973 році. Підприємство здійснює свою 
діяльність шляхом надання послуг з водопостачання та водовідведення юридичним 
особам всіх видів та форм власності, громадянам-підприємцям та населенню міста. 
Чисельність працівників на підприємстві складає близько 210 чол., які 
взаємозв'язані між собою через виробничі підрозділи та забезпечують безперебійне 
постачання питної води та відведення стічних вод мешканцям міста. 

Єдиним джерелом водопостачання міста є підземні води (26 артезіанських 
свердловин). Вода надходить до споживача від чотирьох, розташованих в межах 
міста водозаборів, ВЗВ-1, ВЗВ-2, ВЗВ-3, ВЗВ-4, які були збудовані відповідно у 
1976, 1970, 1973 і 1950 роках. На території ВЗВ-1 розміщена станція знезалізнення, 
збудована у 1994 році, а на ВЗВ-2 станція знезалізнення, збудована у 2019 році. 
Знезараження води гіпохлоритом натрію здійснюється на ВЗВ-1 і ВЗВ-2, які 
постачають 94% води споживачам. 

Система централізованого водопостачання експлуатується з 1956 року, 
(мікрорайон Соцмістечко - з 1936 року). 

Протяжність водопровідних мереж становить 104,8 км, у т. ч. 
водоводів – 2,1 км., з них ветхих та аварійних 1,6 км,  
вуличні мережі – 53,3 км, з них ветхої і аварійної – 41,9 км, 
внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі – 49,4 км з них ветхої і 

аварійної – 36,3 км. 
Дозволений водовідбір – 12,2 тис. куб.м на добу, фактичний водовідбір – 

7,95 тис. куб.м на добу.  
Система каналізації експлуатується з 1960 року, (мікрорайон Соцмістечко - з 

1936 року). 
Стічні води самопливними колекторами надходять до 17-ти каналізаційних 

насосних станцій. Стоки від КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС-6 та КНС-9 напірними 
трубопроводами перекачуються на поля фільтрації загальною площею 64,5 га. 
Пропускна спроможність полів фільтрації 4,0 тис.м3 /добу. 

Пропускна спроможність каналізації – 48,5 тис. куб. м на добу, 
фактичний скид стічних вод - 8,38 тис. куб. м на добу,  
одиночна протяжність каналізаційних мереж – 140,00 км, у т. ч.:  
напірних колекторів – 78,95 км, з них замортизовано – 53,99 км,  
самотічної внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі – 60,41 км, 

з неї замортизованої – 46,28 км. 
Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг водопостачання 

та водовідведення населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам.  
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З 1 листопада 2018 року вступило в дію рішення виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого 
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 
систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 
«Бориспільводоканал» від 08.10.2018 № 685. 

на централізоване водопостачання – 16,69 грн з ПДВ; 
на централізоване водовідведення – 12,17 грн з ПДВ; 
на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) – 17,62 грн з ПДВ;  
на послуги з централізованого водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) – 12,85 грн з ПДВ. 
Ріст тарифів відбувся на 28%. 
На складові собівартості підприємства щорічно впливає швидкий темп росту 

на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, при цьому виникає різниця в 
тарифах, яка станом на 01.01.20 складає 6,8 млн. грн. При цьому, починаючи з 2011 
року наше підприємство постійно веде роботу направлену на зменшення 
виробничих витрат.  
 12 лютого 2010 року було підписано Договір про субкредитування №28010-
02/22 між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-
комунального господарства України та Комунальним підприємством водопровідно-
каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» про використання сум Позики, 
що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) 
(Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 
травня 2008 року). 

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства 
«Бориспільводоканал» отримало позику від Міжнародного банку реконструкції та 
розвитку в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури» для фінансування 
проекту «Реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання та 
водовідведення м. Бориспіль» в розмірі – 4 197 402,6 дол. США. 

Для досягнення мети та реалізації завдань у проекті, виконано наступні заходи:              
ВОДОПОСТАЧАННЯ 

1. «Закупівля теплових насосів» загальною вартістю – 678 408,00 грн. 
Придбано два теплових насоси, циркуляційні насоси, повітряно-опалювальні 
агрегати, прилади керування, труби та допоміжне обладнання (крани/клапани, 
опори, фіксатори, ізоляція та інше). Контракт завершено в 2011 році.  
2. «Закупівля глибинних насосів та супутнього обладнання (22 артсвердловини)» 
загальною вартістю – 9 480 182,31 грн. Контракт завершено в 2011 році. 

було здійснено:  
замінено застаріле насосне обладнання на агрегати WILO – 22 шт.; 
заміну водопідйомних колон артезіанських свердловин – 1776 м;  
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замінено існуючі ділянки водогонів діаметром 110-225 мм, що знаходилися в 
незадовільному стані – 810 м; 
замінено кабелі електроживлення – 5991 м; 
змонтовано станції управління насосними агрегатами  – 22 шт; 
замінено запірно-регулюючу арматуру діаметром 100-150мм – 75 шт; 
встановлені електромагнітні прилади обліку– 22 шт; 

Заміна морально застарілого та фізично зношеного енергоємного обладнання 
на сучасне насосне устаткування дало змогу зекономити 26,5% електроенергії в рік 
та забезпечити безперебійне та якісне водопостачання. Фактичне використання 
електроенергії на підйом 1 мЗ води становить 0,69 кВт/год. 
3. «Реконструкція водопровідних мереж» загальною вартістю – 4 454 679,27 грн. 
В рамках контракту було виконано: 
1) Заміна напірного трубопроводу питної води по вулиці Глибоцька, Південна та 
Гришинська:  
заміна трубопроводу питної води загальною довжиною 2064 м, діаметром 160 мм і 
225 мм, середня глибина прокладки 2 м;  
влаштування колодязів – 45 шт. і підключень в колодязях. 
2) Будівництво нового трубопроводу питної води від вулиці Польова і Володимира 
Момота до вулиці Кошового діаметром 225 мм, загальна довжина 1494 м, а також 
додаткові трубопроводи менших діаметрів загальною довжиною приблизно 60 м, 
середня глибина прокладки 2 м;  
влаштування колодязів – 18 шт. і підключень в колодязях. 
 Проект направлений на вирішення питань з забезпеченням безперебійного і 
якісного водопостачання та надійного пожежогасіння. 
4. «Закупівля лабораторного обладнання» загальною вартістю – 119 822,59 грн.  

В рамках контракту було закуплено: 
шафа лабораторна витяжна  ̶  1шт. 
стіл лабораторний  ̶  3 шт. 
тумба підвісна лабораторна  ̶  2 шт. 
шафа для посуду  ̶  1 шт. 
стіл-мийка подвійна  ̶  1 шт. 
спектрофотометр ULAB 102  ̶  1 шт. 
шафа сушильна СНОЛ 58/350-I4  ̶  1 шт. 
pH-метр pH-150 MI  ̶  1 шт. 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
1. «Закупівля гідродинамічного автомобіля» загальною вартістю – 750 490,65 
грн. 

Придбано гідродинамічний автомобіль для промивки каналізаційних мереж 
діаметром від 150 до 800 мм. Контракт завершено в 2011 році.  
2. «Реконструкція каналізаційних насосних станцій (6 шт.)» загальною вартістю – 
13 780 606,13 грн. Контракт завершено в 2014 році. 
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Було виконано роботи з реконструкції на шести каналізаційних насосних 
станціях, а саме: 
замінено застарілі насосні агрегати на насоси RITZ (Німеччина) – 12 шт.; 
замінено засувки та зворотні клапани в межах машинного залу – 101 шт.; 
установлено прилади обліку стоків – 10 шт.; 
замінено існуючу системи каламучення мішалками в приймальному резервуарі – 
12 шт.; 
встановлено решіток-дробарок – 3 шт.; 
заміна розподільних електричних щитів – 6 шт.; 
заміна системи вентиляції – 6 компл.; 
6. «Реконструкція каналізаційних насосних станцій (другий пакет)» загальною 
вартістю – 3 805 876,31 грн. Контракт завершено в 2013 році. 
Було виконано роботи з реконструкції на трьох каналізаційних насосних станціях, а 
саме: 
замінено застарілі насосні агрегати на насоси Grundfos (Данія) – 6 шт.; 
замінено засувки та зворотні клапани в межах машинного залу – 44 шт.; 
установлено прилади обліку стоків – 3 шт.; 
заміна системи вентиляції – 3 компл.; 
7. По компоненту «Закупівля екскаватора-навантажувача» контракт № UIP-BOR-
ICB-07C загальною вартістю 745 000 грн. Контракт завершено в 2013 році.  
 Придбано екскаватор-навантажувач з навісним гідравлічним молотом. 
 Головною метою інвестиційного проекту «Реконструкція енергоємного 
обладнання системи водопостачання і водовідведення м. Бориспіль» було вирішення 
проблем, пов’язаних з енергозбереженням, зменшенням втрат води та покращенням 
економічної ситуації підприємства шляхом технічного переоснащення й оновлення 
водопровідно-каналізаційних об'єктів комунальної інфраструктури. 

Відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту передбачається 
сплачувати рівними частинами 2 рази на рік 15 квітня та 15 жовтня по 
161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року. 

Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми 
 Основним завданням Інвестиційної Програми є погашення тіла кредиту, 
залученого для реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури». 
 По водопостачанню увійшли заходи щодо підвищення якості послуг з 
централізованого водопостачання (проектні роботи по заміні водопровідних мереж). 
 По водовідведенню увійшли інші заходи, а саме придбання спіралі для 
прочистки каналізаційних мереж та придбання трубних заглушок. 

Обґрунтування інвестиційних  витрат за їх  складовими 
Інвестиційна програма КП ВКГ «Бориспільводоканал» із зазначенням обсягів 

та джерел фінансування розроблена відповідно до вимог Порядку розроблення, 
погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у 
сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності 
яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
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Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого Наказом 
Міністерства розвитку громад та територій України 19 серпня 2020 року № 191.  

Інвестиційною програмою передбачається виконання заходів на 2021 рік. 
Згідно фінансового плану на 12 місяців  2021 року до інвестиційної програми 

заплановано виконання заходів на загальну суму  10 066,23 тис. грн, а саме: 
За господарською діяльністю: 
здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 4 284,28 тис.грн; 
здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 5 781,95 тис.грн. 
  
Джерелами фінансування інвестиційної програми є: 

амортизаційні відрахування відповідно до структури затвердженого тарифу – 
2 764,28 тис. грн.; 
виробничі інвестиції з прибутку – 7 301,95 тис. грн. 

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у 
планованому періоді 

Основною метою запропонованої Інвестиційної програми є повернення 
кредитних коштів за договором про Субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 
2010 року, залучених для реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» для 
фінансування проекту «Реконструкція енергоємного обладнання системи 
водопостачання та водовідведення м. Бориспіль». 
 Виконання інших запланованих заходів, таких як, виготовлення проектної 
документації та придбання обладнання загальною вартістю – 138,21 тис. грн. не 
матимуть впливу на складові та структуру тарифу. 
 

Розподіл коштів по тарифу 
 

Розподіл фінансування інвестиційної програми 

заходи ІП  Погашення тіла кредиту МБРР Контрольні суми І П 
відповідно до структури 

тарифів (рішення 
виконавчого комітету 

Бориспільської міської ради 
№ 685 від 08.10.2018р.) 

Джерела фінансування Джерела 
фінансування 

Повернення 
кредитних коштів 
за договором про 
субкредитування 

Повернення  
коштів за 
договором 

про 
виконання 
гарантійних 
зобов’язань 

Водопостачання Водопостачання 

амортизація 1 691,71 амортизація 84,58 амортизація 1 607,13 0 

прибуток 2 592,57 прибуток - прибуток 2 415,04 177,53 

Всього по 
водопостача 
нню 

4 284,28 
Всього по 
водопостача 
нню 

84,58 
Всього по 
водопостача 
нню 

4 022,17 177,53 
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Водовідведення Водовідведення 

амортизація 1 072,57 амортизація 53,63 амортизація 1 018,94 0 

прибуток 4 709,38 прибуток - прибуток 4 386,91 322,47 

Всього по 
водовідведе 
нню 

5 781,95 
Всього по 
водовідведе 
нню 

53,63 
Всього по 
водовідведе 
нню 

5 405,85 322,47 

Усього  10 066,23 Разом І П  138,21 Разом І П  9 428,02 500,00 

   Усього за інвестиційною програмою  10 066,23 
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 Додаток 6                                                                                        
до Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, 
ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 4 
пункту 2 розділу II) 

 

Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання 
та водовідведення  

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства 
"Бориспільводоканал" 

 (найменування ліцензіата підприємства)  

 за 2019 рік 
№ 
з/п 

І. Найменування та характеристика  об'єктів                                            
водопостачання 

Одиниця 
виміру 

Загальний
показник 

1 2 3 4 
1 Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) од. 1 
2 Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства осіб 62281 
3 Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: осіб 41749 
4 безпосередньо підключених до мереж осіб 41749 
5 яке використовує водорозбірні колонки осіб 0 

6 Кількість населення, що користується привізною питною водою 
(населення) осіб 0 

7 Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від 
нормативних вимог осіб 0 

8 Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками од. 0 

9 Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 
10) % 0,00 

10 Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: од. 19456 
11 населення од. 18956 
12 бюджетних установ од. 46 
13 інших од. 454 
14 Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: % 67 
15 з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) % 100,00 
16 з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) % 0,00 
17 Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: од. 15698 
18 населення од. 15266 
19 бюджетних установ од. 41 
20 інших од. 391 
21 Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: % 80,7 
22 населення (рядок 18/рядок 11х100) % 81 
23 бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) % 89 
24 інших (рядок 20/рядок 13х100) % 86 
25 Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: км 104,32 
26 водоводів км 2,10 
27 вуличної мережі км 52,82 
28 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 49,40 
29 Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) од./км 186,50 
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30 Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: км 74,03 
31 водоводів км 1,60 
32 вуличної мережі км 36,13 
33 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 36,30 
34 Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: % 70,96 
35 водоводів (рядок 31/рядок 26х100) % 76,19 
36 вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) % 68,40 
37 внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) % 73,48 
38 Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом осіб 110 
39 Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання осіб 101 
40 Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) ос./1000 од. 5,2 
41 Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) осіб/1 км 0,97 
42 Обсяг піднятої води за 2019 рік тис.м³/рік 2896,16 
43 Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому тис.м³/добу 7,93 
44 Обсяг закупленої води зі сторони  тис.м³/рік 0,00 
45 Обсяг очищення води на очисних спорудах  тис.м³/рік 2156,02 
46 Середньодобове очищення води на очисних спорудах  тис.м³/добу 5,91 
47 Обсяг поданої води у мережу за 2019 рік тис.м³/рік 2821,03 
48 Середньодобова подача води у мережу тис.м³/добу 7,73 
49 Обсяг реалізованої води усім споживачам за 2019 рік, у тому числі: тис.м³/рік 2157,96 
50 населенню тис.м³/рік 1831,12 
51 Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них: тис.м³/рік 123,39 
52 витрати на технологічні потреби до мережі тис.м³/рік 56,53 
53 витрати на технологічні потреби у мережі тис.м³/рік 66,86 
54 Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) % 4,26 
55 Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них: тис.м³/рік 614,81 
56 обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) тис.м³/рік 18,60 
57 обсяг втрат води у ережі (рядок 47-рядок 49–рядок 53) тис.м³/рік 596,21 
58 Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) % 21,13 
59 Обсяг втрат води на 1 км мережі  (рядок 57/рядок 25) тис.м³/км 5,72 
60 Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) л/добу 185,13 
61 Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) л/добу 120,17 
62 Кількість резервуарів чистої води, башт, колон од. 11,00 
63 Розрахунковий об’єм запасів питної води тис.м³ 8,90 
64 Наявний об’єм запасів питної води тис.м³ 7,0 
65 Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) % 78,65 
66 Кількість поверхневих водозаборів од. 0 
67 Кількість підземних водозаборів: од. 3 
68 кількість свердловин од. 17 
69 Кількість окремих свердловин од. 9 
70 Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 68+рядок 69) од. 26 
71 Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів од. 6 
72 Витрати електричної енергії на підйом води тис.кВт/год 1117,200 
73 Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води  кВт*год/м³ 0,39 
74 Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання од. 1 
75 Витрати електричної енергії на очищення води тис.кВт/год 0,00 
76 Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води  кВт*год/м³ 0,00 
77 Кількість насосних станцій підкачування води (ПНС) од. 3 
78 Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій  од. 13 
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 водопостачання   

79 Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін од. 0 
80 Витрати електричної енергії на подачу води у мережу тис.кВт/год 626,274 
81 Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу кВт*год./м³ 0,22 
82 Кількість приладів технологічного обліку од. 27 
83 Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно встановити од. 29 

84 Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 82/рядок 
83х100) % 93,10 

85 Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: од. 2 
86 рідкого хлору од. 0 
87 гіпохлориду од. 2 
88 ультрафіолету од. 0 

89 Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний 
термін од. 0 

90 Кількість лабораторій од. 1 
91 Кількість майстерень од. 1 
92 Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів од. 7 
93 Установлена виробнича потужність водопроводу тис.м³/добу 19,69 
94 Установлена загальна потужність водозаборів тис.м³/добу 23,28 
95 Установлена виробнича потужність очисних споруд тис.м³/добу 10,00 
96 Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) % 39,25 
97 Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) % 34,08 
98 Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) % 59,07 
99 Кількість аварій на мережі водопостачання  аварії 256 

100 Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) аварії/км 2,5 
101 Витрати електричної енергії на водопостачання  тис.кВт/год 1951,384 
102 Витрати на електричну енергію на водопостачання  тис.грн 4499,41 

103 Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 
42+рядок 44) кВт*год/м³ 0,67 

104 Витрати з операційної діяльності водопостачання  тис.грн 28955,90 
105 Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) грн./м³ 13,42 
106 Витрати на оплату праці  тис.грн 11723,10 
107 Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) % 40,49 

108 Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 
104х100) % 15,54 

109 Витрати на перекидання води у маловодні регіони  тис.грн 0,00 

110 Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 
104х100) % 0,00 

111 Амортизаційні відрахування  тис.грн 1661,66 
112 Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань  тис.грн 1661,66 

113 Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 
104х100) % 5,74 

Водовідведення 
№ 
з/п 

ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення Одиниця 
виміру 

Загальний 
показник 

1 2 3 4 
1 Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*) од. 1 
2 Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства осіб 62281 
3 Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: осіб 37633 
4 безпосередньо підключних до мереж осіб 33574 

http://www.borispol-rada.gov.ua
mailto:inf@borispol-rada.gov.ua


 
 

_________________________________________________________________________________________ 
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 
www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua  тел. 6-02-35 

Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства «Бориспільводоканал» на 2021 рік  

ст. 28 з 39 

1 2 3 4 
5 яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, 

септиків осіб 4059 

6 Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: од. 17621 
7 населення од. 17109 
8 бюджетних установ од. 44 
9 інших од. 468 

10 Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: % 60,42 
11 з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) % 2,46 
12 з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) % 10,79 
13 Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод од. 5 
14 Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) % 0,03 
15 Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: км 140,00 
16 головних колекторів км 0,00 
17 напірних трубопроводів км 78,95 
18 вуличної мережі км 34,01 
19 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 27,04 
20 Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) од./км 125,86 
21 Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: км 106,10 
22 головних колекторів км 0,00 
23 напірних трубопроводів км 59,82 
24 вуличної мережі км 23,08 
25 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 23,20 
26 Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: % 75,79 
27 головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) % 0,00 
28 напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) % 75,77 
29 вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) % 67,86 
30 внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) % 85,80 
31 Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом осіб 106 
32 Фактична чисельність персоналу в пірозділах водовідведення осіб 100 
33 Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) ос./1000 од. 5,7 
34 Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) осіб/1 км 0,7 
35 Обсяг відведених стічних вод , усього, у тому числі: тис.м³/рік 2812,40 
36 прийнято від інших систем водовідведення тис.м³/рік 0,00 
37 Середньодобове перекачування стічних вод тис.м³/добу 7,71 
38 Пропущено через очисні споруди , усього, з них: тис.м³/рік 2812,40 
39 з повним біологічним очищенням тис.м³/рік 2812,40 
40 з доочищенням тис.м³/рік 0,00 
41 Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах  тис.м³/добу 8,42 
42 Обсяг скинутих стічних вод  без очищення (рядок 35–рядок 38) тис.м³/рік 0,00 
43 Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) % 0 

44 Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35–рядок 
39) тис.м³/рік 0,00 

45 Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) % 0 
46 Передано стічних вод іншим системам на очищення  тис.м³/рік 0,00 
47 Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) % 0 

48 Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам , у 
тому числі: тис.м³/рік 2378,002 

49 населенню тис.м³/рік 1676,898 
50 Кількість засмічень у мережі водовідведення   од. 1319 
5 Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (рядок 50/рядок 15) од./км 9,4 
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52 Кількість аварій в мережі водовідведення  аварії/рік 63,00 
53 Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) аварії/км 0,45 

54 Обсяг відведених стчних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 
3х1000000/365) л/добу 204,7 

55 Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 
3х1000000/365) л/добу 204,7 

56 Кількість насосних станцій перекачування стічних вод од. 18 
57 Кількість очисних споруд водовідведення од. 1 
8 Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення од. 38 

59 Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін од. 8 
60 Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням: од. 0 
61 рідкого хлору од. 0 
62 гіпохлориду од. 0 
63 ультрафіолету од. 0 

64 Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний 
термін од. 0 

65 Кількість лабораторій од. 1 
66 Кількість майстерень од. 1 
67 Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів од. 8 
68 Установлена потужність водовідведення тис.м³/добу 19,686 
69 Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення тис.м³/добу 69,12 
70 Установлена потужність очисних споруд водовідведення тис.м³/добу 4,00 
71 Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100) % 39,14 
72 Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) % 192,63 
73 Витрати електричної енергії на водовідведення , з них: тис.кВт*год 664,424 
74 загальні витрати електричної енергії на очищення стчних вод тис.кВт*год 0,00 
75 питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод 

(рядок 74/рядок 73х100) кВт*год/м³ 0,00 

76 загальні витрати електричної енергії на перекачування стічних вод тис.кВт*год 664,424 
77 питмі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод 

(рядок 76/рядок 73х100) кВт*год/м³ 0 

78 Витрати на електричну енергію на водовідведення тис.грн 1498,64 
79 Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35) кВт*год/м³ 0,24 
80 Витрати з операційної діяльності водовідведення  тис.грн 20408,10 
81 Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) грн./м³ 8,58 
82 Витрати на оплату праці  тис.грн 11012,60 
83 Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) % 53,96 
84 Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) % 7,34 
85 Амортизаційні відрахування  тис.грн 1093,88 
86 Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань  тис.грн 1093,88 
87 Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) % 5,36 

    
 Примітки:   
 Кількість багатоповерхових будинків од. 309 
 Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) од. 16667 
 Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) од. 2321 

 
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку 
(загальнобудинкові) од. 119 

 
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку 
(абоненти) од. 13143 
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Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку 
(абоненти) од. 2124 

    
*1 Назва населених пунктів, яким надаються послуги:   
 Назва населеного пункту    Населення (чол.) 

1 м. Бориспіль 62281 
    

 

 
 
 

 
 

В.о. директора КП ВКГ «Бориспільводоканал»         _______                   Анатолій ЯЦИНА 
       (посадова особа ліцензіата)                                                                 (підпис)                                (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

М.П.    
                   Фінансовий директор   
                    (головний бухгалтер)                                 _________                     Людмила ЯЦЮТА 

                                                                                                                       (підпис)                                (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

Начальник відділу розвитку                 _________                               Олександр ФЕДЧЕНКО 
(посада відповідального виконавця)                                    (підпис)                                                  (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  
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Опис заходів Інвестиційної Програми на планований період 

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

Опис заходу ( № з/п 1.4.1.1). Розробка проекту «Реконструкція водопровідної 
мережі з переключенням існуючих абонентів та підключенням нових в м. 

Бориспіль Київської обл. житлового масиву обмеженого вул. Київський Шлях-
Соборна-Авіаторів та вул. Френкеля» 

 
Об'єктом будівництва є реконструкція водопроводу житлового масиву 

обмеженого вул. Київський Шлях-Соборна-Авіаторів та вул. Френкеля 
 Існуючий водопровід на даному масиві житлової забудови побудовані 
орієнтовно в 1970-х роках із стальних та чавунних труб та перебувають у 
незадовільному стані. Часті пориви на водопровідній мережі, пориви на 
водопровідних вузлах (розрив арматури або фасонних частин) в водопровідних 
колодязях, призводять до зупинки водопостачання населення, що мешкає в даному 
мікрорайоні. Водопровідні колодязі перебувають в аварійному стані (частково 
зруйновані плити перекриття, відсутні люки, засувки відпрацювали нормативний 
ресурс). 
 Об’єми робіт, по даному проекту, передбачають прокладку водопроводу із 
труб – ПВХ тип «В» діаметром 110 мм від вул. Київський Шлях далі по житловому 
масиву з підключенням до водопроводу по вул. Соборна, Авіаторів та Френкеля з 
метою закільцювання, що відповідає нормативним вимогам. При цьому 
передбачається переключення до проєктуємого водопроводу і всіх існуючих 
абонентів. 
 Загальна довжина траси водопроводу складає 850,0 м.  
 Витрати в рамках інвестиційного проекту 
                                                                                   тис. гривень 

Перелік витрат Витрати в рамках інвестиційного 
проекту без ПДВ 

Виготовлення проектно-
кошторисної документації 84,58 

Обґрунтування вартості запланованого заходу 
 На наш запит було отримано дві комерційні пропозиції: 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еско Енерго Проект», м. Чернігів, 
вартість проектних робіт становить – 84 580,00 без ПДВ; 

2. Публічне акціонерне товариство «Укрводпроект», м. Київ, вартість проектних 
робіт становить – 125 976,00 в тому числі ПДВ – 20 996,00 грн; 

 Обрана пропозиція з найменшою вартістю – ТОВ «Еско Енерго Проект» 
 Виконання заходу заплановано на ІІІ квартал 2021 року. 
 Джерело фінансування проекту у 2021 році – амортизаційні відрахування. 
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Проектом не передбачено зменшення витрат на виробництво послуг. 
Очікуваний ефект від впровадження – безперебійне та якісне водопостачання 
мешканців малоповерхової забудови. 
Додатки: 1. Кошторис на виконання проектних робіт ТОВ «Еско Енерго Проект» 
       2. Кошторис на виконання проектних робіт ТОВ «Укрводпроект» 

 

Інші заходи: Опис заходів (№ з/п 1.1.6.1, 1.1.6.2)  
Повернення кредитних коштів (водопостачання) 

1.1.6.1. Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР  
Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування №28010-02/22 від 12.02.2010 року між 

Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального 
господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про 
використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 
травня 2008 року) та відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту 
необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 
161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року. 

Затверджено діючим тарифом: 
Разовий платіж  – 161 438,56 дол. США  х  29,2*= 4 714 005,96 грн. 
* курс гривні щодо долару США, прийнятий для розрахунку в тарифах  
Річна сума 4 714 005,96 х 2 = 9 428 011,92 грн 
Розрахунок суми погашення тіла кредиту на 2021 рік 
Погашення тіла кредиту по водопостачанню заплановано за рахунок 90% 

амортизаційних відрахувань – 1607,13 тис.грн. та виробничих інвестицій з прибутку. 
Інвестиційна складова у структурі тарифів, встановлених Рішенням Виконавчого 

комітету Бориспільської міської ради № 685 від 08.10.2018 року  «Про встановлення 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з 
централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) на водопостачання становить – 2 415,04 тис. грн. 

Фінансовий план погашення позичкових коштів МБРР на 2021 рік 

Водопостачання Загальна сума, 
тис.грн 

Амортизаційні 
відрахування, 

тис. грн 

Виробничі 
інвестиції з 
прибутку,  
тис. грн 

Погашення тіла 
кредиту 4 022,17 1 607,13 2 415,04 
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1.1.6.2 Фінансовий план Повернення коштів за договором про виконання гарантійних 
зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника  

КП ВКГ «Бориспільводоканал» від 15 травня 2017 року на 2021 рік  

Водопостачання Загальна сума, 
тис. грн 

Виробничі інвестиції з прибутку,  
тис. грн 

Погашення кредиту 177,53 177,53 

Згідно з Додатком №1 до Договору між Виконавчим комітетом міської ради з однієї 
сторони, фінансовим управлінням Бориспільської міської ради виконавчого комітету, з 
другої сторони та комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного 
господарства «Бориспільводоканал», з третьої сторони про виконання гарантійних 
зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП 
ВКГ«Бориспільводоканал» та відповідно до графіку погашення простроченої 
заборгованості перед територіальною громадою міста необхідно сплачувати рівними 
частинами до 25 грудня по 500 000,00 грн. починаючи з 2017 року. Останній платіж 
грудень 2028 року – 586 379,03 грн. 

 
Інші заходи: Опис заходу (№ з/п 2.1.4.1, 2.1.4.2) 

Повернення кредитних коштів (водовідведення) 

2.6.1. Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР  
Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування № 28010-02/22 від 12.02.2010 року між 

Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального 
господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про 
використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) № 4869-UA від 26 
травня 2008 року) та відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту 
необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 
161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року. 

Затверджено діючим тарифом: 
Разовий платіж  – 161 438,56 дол. США  х  29,2*= 4 714 005,96 грн. 
* курс гривні щодо долару США, прийнятий для розрахунку в тарифах  
Річна сума 4 714 005,96 х 2 = 9 428 011,92 грн 

 Розрахунок суми погашення тіла кредиту на 2021 рік 
Погашення тіла кредиту по водопостачанню заплановано за рахунок 90% 

амортизаційних відрахувань – 1018,94 тис. грн. та виробничих інвестицій з прибутку. 
Інвестиційна складова у структурі тарифів, встановлених Рішенням Виконавчого 

комітету Бориспільської міської ради № 685 від 08.10.2018 року  «Про встановлення 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з 
централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) на водовідведення становить – 4 386,91 тис. грн. 
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Фінансовий план погашення позичкових коштів МБРР на 2020 рік 

Водовідведення 
Загальна 
сума,  
тис.грн 

Амортизаційні 
відрахування, тис. грн 

Виробничі інвестиції з 
прибутку,  
тис. грн 

 Погашення тіла 
кредиту 5 405,85 1 018,94 4 386,91 

 
2.6.2. Фінансовий план Повернення коштів за Договором про виконання гарантійних 

зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника  
КП ВКГ «Бориспільводоканал» від 15 травня 2017 року на 2021 рік 

 

Водовідведення Загальна сума, тис. 
грн 

Виробничі інвестиції з 
прибутку,  
тис. грн 

Погашення кредиту 322,47 322,47 
Згідно з Додатком №1 до Договору між Виконавчим комітетом міської ради з однієї 

сторони, фінансовим управлінням Бориспільської міської ради виконавчого комітету, з 
другої сторони та комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного 
господарства «Бориспільводоканал», з третьої сторони про виконання гарантійних 
зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП 
ВКГ«Бориспільводоканал» та відповідно до графіку погашення простроченої 
заборгованості перед територіальною громадою міста необхідно сплачувати рівними 
частинами до 25 грудня по 500 000,00 грн. починаючи з 2017 року. Останній платіж 
грудень 2028 року – 586 379,03 грн. 

Інші заходи: Опис заходу № з/п 2.1.4.3. 

Придбання спіралі для прочистки каналізаційних мереж. 
 Каналізаційна мережа - складна система інженерних споруд, що складається з 
колодязів різного призначення, трубопроводів, насосних станцій, очисних споруд 
або ємностей. Засмічення - основна проблема, що виникає при експлуатації 
каналізаційних мереж. Частою причиною засмічень є коріння дерев, які 
перекривають вільний перетин труби, проростаючи крізь тріщини в трубопроводі. 
Крім того, в каналізацію часто потрапляють різні предмети великого розміру 
(ганчірки, сміття або елементарне засмічення туалетним папером), для 
транспортування яких швидкості потоку води не достатньо, що призводить до 
накопичення осаду і зменшення перетину труби. На стінках труб можуть 
утворюватися жирові і кальцієві відкладення. 
 Регулярне прочищення каналізаційних мереж є обов'язковою умовою їх 
нормального функціонування. 
 На сьогоднішній день КП «Бориспільводоканал» застосовуються 2 основні 
методи прочищення: механічний і гідродинамічний. Механічне прочищення 
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каналізації здійснюється за допомогою прочисної спіральної машинки Master, в 
комплект якої входить  сантехнічний трос - спеціальна гнучка спіраль. 

Витрати в рамках інвестиційного проекту  
№ Найменування обладнання Кількість, Ціна,  

1 Спіраль до машинки Master 1 шт. 25,00 
Сума, тис.грн, без ПДВ  25,00 

Виконання заходу заплановано на ІІІ квартал 2021 року. 
Джерело фінансування проекту у 2021 році – амортизаційні відрахування. 

 

Опис заходу № з/п 2.1.4.4. 

Придбання трубних заглушок. 
 Трубні заглушки U, PU призначені для швидкої і надійної герметизації, або 
для закупорювання каналів, трубопроводів. Використовуються, перш за все, при 
ремонтних роботах, технічному обслуговуванні, аваріях, при випробуваннях 
герметичності водою або повітрям нових і відновлених трубопроводів згідно DIN 
EN 1610. Тому вони є необхідним помічником для водогосподарських організацій, в 
будівництві, в промисловості, для рятувальних і пожежних служб. Трубні заглушки 
виготовлені з якісної гуми з текстильним покриттям. Стійкі до впливу 
навколишнього середовища, до температур від -30 ° C до 80 ° C, до технічних та 
стічних вод, мають середню стійкість до хімічних речовин. 
 Стандартна типова серія складається з 28 стандартних типів з діаметром від 40 
до 1600 мм. всі заглушки випробувані під тиском, що перевищує в 1,3 рази робочий 
тиск, і витримують зустрічний тиск 10 м або 5 м водяного стовпа. 

 
 

Витрати в рамках інвестиційного проекту  
№ Найменування обладнання Кількість, Ціна,  

1 U15/30 2,5 bar (арт. 1107)  1 шт. 13,77 
2 UK10/15 2,5 bar (арт. 1406)  1 шт. 6,88 
3 UK15/20 2,5 bar (арт. 1409)  1 шт. 7,98 

Сума, тис.грн, без ПДВ  28,63 
Обґрунтування вартості запланованих заходів 
 На наш запит було отримано дві комерційні пропозиції: 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вертекс Україна», м. Київ, 
вартість обладнання становить – 64 356,00 в тому числі ПДВ – 10726,00 грн.; 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «БСК-Груп», м. Київ, вартість 
обладнання становить – 70  400,00 в тому числі ПДВ – 11733,33,00 грн; 
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 Обрана пропозиція з найменшою вартістю – ТОВ «Вертекс Україна» 
 Виконання заходу заплановано на ІІІ квартал 2021 року. 
 Джерело фінансування проекту у 2021 році – амортизаційні відрахування. 

Проектом не передбачено зменшення витрат на виробництво послуг. 
Очікуваний ефект від впровадження – безперебійне та якісне водовідведення. 
 Додатки:   
1. Комерційна пропозиція ТОВ «Вертекс Україна». 
2. Комерційна пропозиція «БСК-Груп». 
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Інформація щодо погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проекту  
«Розвиток міської інфраструктури» КП ВКГ «Бориспільводоканал» 

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

ПДВ) 
у тому числі: 

 
№
 
з/
п 

Найменування заходів 
(пооб'єктно) 

загальна 
сума аморти-   

заційні 
відраху-   
вання 

виробничі 
інвестиції 

з 
прибутку 

Під-
ляга-
ють 

поверн
енню 

Загальна характеристика заходу 
Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) Додаткова інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 
І ВОДОПОСТАЧАННЯ 

1 

Повернення кредитних 
коштів за договором про 
субкредитування 
№28010-02/22 від 12 
лютого 2010 року  
(Проект розвитку 
міської інфраструктури) 
№4869-UA від 26 травня 
2008 року 

4 199,70 1 607,13 2 415,04 177,53 

Головною метою інвестиційного проекту 
«Реконструкція енергоємного обладнання 
системи водопостачання і водовідведення  
м. Бориспіль» було вирішення проблем, 
пов’язаних з енергозбереженням, зменшенням 
втрат води та покращенням економічної ситуації 
підприємства шляхом технічного 
переоснащення й оновлення водопровідно-
каналізаційних об'єктів комунальної 
інфраструктури. Економія по розділу 
водопостачання по відношенню до базового 
2010 року становить: – 2 340,51 тис. грн. 
 

Інформація щодо 
використання кредитних 
коштів: 
1) Закупівля теплових 
насосів; 
2) Закупівля глибинних 
насосів та супутнього 
обладнання 
(22 артсвердловини);  
3) Реконструкція 
водопровідних мереж; 
4) Закупівля лабораторного 
обладнання. 

Усього за пунктом 1 4 199,70 1 607,13 2 415,04 177,53   
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ІІ  ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

2 

Повернення кредитних 
коштів за договором 
про субкредитування 
№28010-02/22 від 12 
лютого 2010 року  
(Проект розвитку 

міської 
інфраструктури) 
№4869-UA від 26 
травня 2008 року 

5 728,32 1 018,94 4 386,91 322,47 

Головною метою інвестиційного проекту 
«Реконструкція енергоємного обладнання 
системи водопостачання і водовідведення м. 
Бориспіль» було вирішення проблем, пов’язаних 
з енергозбереженням, зменшенням втрат води та 
покращенням економічної ситуації підприємства 
шляхом технічного переоснащення й оновлення 
водопровідно-каналізаційних об'єктів 
комунальної інфраструктури. Економія 
енергетичних ресурсів по відношенню до 
базового 2013 року становить: – 268,27 тис. грн. 

Інформація щодо 
використання кредитних 
коштів: 
1) Закупівля 
гідродинамічного автомобіля;  
2) Реконструкція 
каналізаційних насосних 
станцій (9 од.); 
3) Закупівля екскаватора-
навантажувача. 

Усього за пунктом 2 5 728,32 1 018,94 4 386,91 322,47 

Разом  9 928,02 2 626,07 6 801,95 500,00   
Розподіл погашення суми:            
по водопостачанню – 4 199,7 тис.грн (питома вага загальної вартості контрактів на водопостачання 42,66%),  
по водовідведенню – 5 728,32 тис. грн (питома вага загальної вартості контрактів на водопостачання 57,34 %) 
Погашення тіла кредиту передбачається за рахунок планового прибутку та частки амортизаційних відрахувань (90 %).  
Фінансовий план погашення позичкових коштів на 2021 рік       
Річна сума 9 928,02 тис.грн. 
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Зобов’язання КП ВКГ «Бориспільводоканал» 

щодо досягнення очікуваних результатів реалізації  
Інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності 

 
КП ВКГ «Бориспільводоканал» на 2021 рік заплановано заходи 

інвестиційної програми з обсягом фінансування – 10 066,23 тис. грн.:  
1. по водопостачанню: 4 284,28 тис. грн, у т.ч.  
амортизаційні відрахування – 1 691,71 тис. грн; 
виробничі інвестиції з прибутку – 2 592,57 тис. грн; 
2. по водовідведенню: 5 781,95 тис. грн, у т.ч.  
амортизаційні відрахування – 1 072,57 тис. грн; 
виробничі інвестиції з прибутку – 4 709,38 тис. грн; 
  

По водопостачанню планується: 
1. Розробити проект «Реконструкція водопровідної мережі з 

переключенням існуючих абонентів та підключенням нових в м. Бориспіль 
Київської обл. житлового масиву обмеженого вул. Київський Шлях-Соборна-
Авіаторів та вул. Френкеля» – 84,58 тис. грн. без ПДВ. 

2. Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування 
№ 28010-02/22 від 12 лютого 2010 року за рахунок 95% амортизаційних 
відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку – 4 022,17 тис. грн. 

3. Повернення коштів за договором про виконання гарантійних 
зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника 
КП ВКГ «Бориспільводоканал» – 177,53 тис. грн. 
  

По водовідведенню планується: 
 1. Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування 
№28010-02/22 від 12 лютого 2010 року за рахунок 95% амортизаційних 
відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку – 5 405,85 тис. грн. 
 2. Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань 
територіальною громадою міста за позичальника 
КП ВКГ «Бориспільводоканал» – 322,47 тис. грн. 
 3. Придбання спіралі для прочистки каналізаційних мереж – 25,0 тис. грн. 
без ПДВ. 
 4. Придбання трубних заглушок – 28,63 тис. грн. без ПДВ 
 
 
В.о. директора КП ВКГ «Бориспільводоканал»                  Анатолій ЯЦИНА 
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