
(найменування органу місцевого самоврядування)

_______________________________
(підпис)

"____"_______________ 20____ року

підлягають 

поверненню

 не 

підлягають 

поверненню 

плано-

ваний 

період     

+ n*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

І

1.1

1.1.1

Технічне переоснащення 

свердловини №1 

водозабору №2 у м. 

Полтава

Насосний агрегат - 

1шт., шафа 

керування - 1 шт., 

кабель 

електроживлення - 

450 м.п., 

водопідйомна 

колона - 80 м.п.

1,378.78 1,378.78 1,378.78 12.3 607.07 1342.21

1.1.2

Технічне переоснащення 

свердловини №7 

водозабору №5 у м. 

Полтава

Насосний агрегат - 

1шт., шафа 

керування - 1 шт., 

кабель 

електроживлення - 

450 м.п., 

водопідйомна 

колона - 80 м.п.

1,378.78 1,378.78 1,378.78 13.6 549.25 1214.38

(посадова особа ліцензіата)

позичко-

ві кошти

Додаток 3                                                                                            

до  Порядку розроблення, погодження та 

затвердження  інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері  централізованого 

водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО                         

рішенням _____________________________ __________________________________
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н
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*
*

від _________________ №_____________
(П.І.Б.)

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2019 – 2020  роки

________________________________________________________________________________________________________

(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)

 За способом 

виконання,           тис. 

грн                    (без 

ПДВ)

інші залучені кошти, з них:

Графік здійснення заходів та 

використання коштів на 

планований та прогнозний 

періоди                   тис. грн 

(без ПДВ)
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к
у

п
н

о
ст

і 
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д

)

бюджетні 

кошти   (не 

підлягають 

поверненню)

планова-

ний 

період            

+ 1

14

ВОДОПОСТАЧАННЯ

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

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

загальна 

сума 

з урахуванням:
госпо-      

дарський  

(вартість    

матеріаль-

них 

ресурсів)

підряд-  

ний

планова-

ний період

прогнозний 

період
аморти-   

заційні 

відраху-   

вання

виробничі 

інвестиції 

з прибутку



1.1.3

Технічне переоснащення 

насосного агрегату №1 на 

ПНС №1 (водозабір №1)

Насосний агрегат - 

1шт., шафа 

керування - 1 шт.

1,007.37 1,007.37 1,007.37 24.0 228.13 504.39

1.1.4

Технічне переоснащення 

насосного агрегату №3 на 

ПНС №1 (водозабір №1)

Насосний агрегат - 

1шт., шафа 

керування - 1 шт.

1,795.70 1,795.70 1,795.70 35.1 277.40 613.32

5,560.6 5,560.6 5,560.6 1661.85 3674.30

1.2

1.3

1.4

1.5

х х х х х х

1.6

х х х х х х

  1.7

1.8

5,560.6 5,560.6 5,560.6 1661.85 3674.30

ІІ

  2.1

2.1.1

 Технічне 

переоснащення 

насосного агрегату на 

КНС 

"Міськмолокозавод" у 

м. Полтава 

Насосний агрегат - 

1шт., шафа 

керування - 1шт., 

станина - 1шт., 

датчик рівня - 1шт., 

поплавковий 

вимикач - 1шт.

930.41 930.41 930.41 37.8 70.99 30.00 295.56

930.41 930.41 930.41 70.99 30.00 295.56

2.2

2.3

2.4

2.4.1
Придбання крану-

маніпулятору

Автомобіль шассі - 1 

шт., кран - 1 шт., 

насос - 1 шт.

1,415.04 1,415.04 1,415.04 38.8 249.17 437.27

Усього за підпунктом 1.1

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 1.2

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

Усього за підпунктом 1.3

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

Усього за підпунктом 1.4

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за підпунктом 1.5

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

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

Усього за підпунктом 1.6

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

Усього за підпунктом 1.7

Інші заходи,з них:

Усього за підпунктом 1.8

Усього за розділом І

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

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

Усього за підпунктом 2.1

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 2.2

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за підпунктом 2.3

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



1,415.04 1,415.04 1,415.04 249.17 437.27

2.5

2.5.1

Реконструкція 

напірного 

каналізаційного 

колектора від КНС 

"Соціалістична" по вул. 

В. Рогізнянській до 

Затуринських очисних 

споруд по вул. 

Енергетична, 4. I черга

Труба D=900мм - 

2120 м.п.
14,324.27 14324.27 7284.4 7,039.87 307.7 228.00 558.72

14324.27 14324.27 7284.4 7,039.87 228 558.72

2.6

16669.72 16669.72 9,629.9 7,039.87 70.99 507.17 1,291.55

22230.35 22230.35 15,190.5 7,039.87 53.7 1,732.84 507.17 4,965.85

** 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.

       (підпис)

Головний економіст                               ___________________________ В. І. Чирничка

        (підпис)

       (підпис)                             

Головний інженер                               ___________________________ Є. В. Забишний

Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом  2.4

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

Усього за підпунктом 2.5

Усього за підпунктом 2.6

Усього за розділом ІІ

Усього за інвестиційною програмою

Примітки:  n* - кількість років інвестиційної програми.     

Генеральний директор                                           ___________________________              В. А. Воротинцев



(підпис)

що 

підлягають 

поверненню

що не 

підлягають 

поверненню

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

І

1.1

1.1.1

Технічне переоснащення 

свердловини №1 водозабору 

№2 у м. Полтава

Насосний агрегат - 1шт., 

шафа керування - 1 шт., 

кабель електроживлення - 

450 м.п., водопідйомна 

колона - 80 м.п.

1,378.78 1,378.78 1,378.78 1,378.78 12.3 607.07 1342.21

1.1.2

Технічне переоснащення 

свердловини №7 водозабору 

№5 у м. Полтава

Насосний агрегат - 1шт., 

шафа керування - 1 шт., 

кабель електроживлення - 

450 м.п., водопідйомна 

колона - 80 м.п.

1,378.78 1,378.78 1,378.78 1,378.78 13.6 549.25 1214.38

1.1.3

Технічне переоснащення 

насосного агрегату №1 на 

ПНС №1 (водозабір №1)

Насосний агрегат - 1шт., 

шафа керування - 1 шт.
1,007.37 1,007.37 1,007.37 1,007.37 24.0 228.13 504.39

1.1.4

Технічне переоснащення 

насосного агрегату №3 на 

ПНС №1 (водозабір №1)

Насосний агрегат - 1шт., 

шафа керування - 1 шт.
1,795.70 1,795.70 1,795.70 1,795.70 36.2 269.40 613.32

5,560.6 5,560.6 5,560.6 5,560.6 0.00 0.00 0.00 0.00 1,653.85 0.00 3,674.30

1.2

  1.3

0

1.4

0

1.5

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"

Додаток  4                                                                                               

до  Порядку розроблення, погодження та затвердження  

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  

централізованого водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО                         

рішенням _____________________________ __________________________________

(найменування органу місцевого самоврядування) (посадова особа ліцензіата)

від _________________ №_____________                            __________________________________

(П.І.Б.)

                            "____"_______________ 20____ року

                                   Річний  інвестиційний план на 2019 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. ІІІ кв. ІV кв.

аморти   

заційні 

відраху   

вання

виробничі 

інвестиції з 

прибутку

отримані у 

планованому 

періоді 

позичкові 

кошти 

фінансових 

установ, що 

підлягають 

поверненню

отримані у 

планованому 

періоді 

бюджетні 

кошти, що не 

підлягають 

поверненню

 інші залучені кошти, 

отримані у планованому  

періоді, з них:

ІІ кв.

ВОДОПОСТАЧАННЯ

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

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

Усього за підпунктом 1.1

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 1.2

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

Усього за підпунктом 1.3

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

Усього за підпунктом 1.4

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:



0

1.6

0

1.7

0

  1.8

0

5,560.6 5,560.6 5,560.6 5,560.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,653.9 0.0 3,674.30

ІІ

2.1

2.1.1

 Технічне переоснащення 

насосного агрегату на КНС 

"Міськмолокозавод" у м. 

Полтава 

 Насосний агрегат - 1шт., 

шафа керування - 1шт., 

станина - 1шт., датчик 

рівня - 1шт., поплавковий 

вимикач - 1шт. 

930.41 930.41 930.41 930.41 37.8 70.99 30.00 295.56

930.41 930.41 930.41 930.41 0 0 0 0 70.99 30.00 295.56

  2.2

0.00 0.00 0

  2.3

0

2.4

2.4.1
Придбання крану-

маніпулятору

Автомобіль шассі - 1 шт., 

кран - 1 шт., насос - 1 шт.
1,415.04 1,415.04 1,415.04 1,415.04 38.8 249.17 437.27

1,415.04 1,415.04 1415.04 1,415.04 0 0 0 0 249.17 437.27

2.5

2.5.1

Реконструкція напірного 

каналізаційного колектора 

від КНС "Соціалістична" по 

вул. В. Рогізнянській до 

Затуринських очисних 

споруд по вул. Енергетична, 

4. I черга

Труба D=900мм - 525,3 

м.п.
7,284.40 7,284.40 7,284.40 7,284.40

економ.ефект 

буде 

отримано у 

2021р.після 

виконання 

всього 

комплексу 

робіт 

передбач. 

цим заходом 

на 2019-2020 

рр.
7,284.40 7,284.40 7,284.40 7,284.40 0 0 0 0

2.6

0

9,629.9 9,629.9 9,629.9 9,629.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.99 279.17 732.83

15,190.5 15,190.5 15,190.5 15,190.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,724.8 279.2 4407.13

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.

Головний інженер                               ___________________________ Є. В. Забишний

       (підпис)

Усього за підпунктом 1.5

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

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

Усього за підпунктом 1.6

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

Усього за підпунктом 1.7

Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 1.8

Усього за розділом І                                 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

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

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

Усього за підпунктом 2.1

 Усього за підпунктом  2.2

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 Усього за підпунктом 2.3

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

Усього за підпунктом  2.4

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

Усього за підпунктом  2.5

Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 2.6

Усього за розділом ІІ            

Усього за інвестиційним планом

Генеральний директор                                                             ___________________________                                                                    В. А. Воротинцев

       (підпис)                             



1 2 3 4 5 6 7

І

1.1
Заходи зі зниження питомих витрат, а також 

втрат ресурсів 

1.1.1
Технічне переоснащення свердловини №1 

водозабору №2 у м. Полтава
1,378.78 1,378.78

1.1.2
Технічне переоснащення свердловини №7 

водозабору №5 у м. Полтава
1,378.78 1,378.78

1.1.3
Технічне переоснащення насосного агрегату №1 

на ПНС №1 (водозабір №1)
1,007.37 1,007.37

1.1.4
Технічне переоснащення насосного агрегату №3 

на ПНС №1 (водозабір №1)
1,795.70 1,795.70

 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

Додаток 5 

до  Порядку розроблення, 

погодження та затвердження 

інвестиційних програм 

суб’єктів господарювання у 

сфері  централізованого 

водопостачання та 

водовідведення

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі 

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 12 місяців     

КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"
(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 з 

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 

Водопостачання

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



1.7
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та 

охорони навколишнього середовища

1.8 Інші заходи

Усього за розділом І 5,560.6 5,560.6

ІІ

 2.1
Заходи зі зниження питомих витрат, а також 

втрат ресурсів

2.1.1
 Технічне переоснащення насосного агрегату на 

КНС "Міськмолокозавод" у м. Полтава 
930.41 930.41

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

2.4.1 Придбання крану-маніпулятору 1,415.04 1,415.04

2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та 

охорони навколишнього середовища

2.5.1

Реконструкція напірного каналізаційного 

колектора від КНС "Соціалістична" по вул. В. 

Рогізнянській до Затуринських очисних споруд 

по вул. Енергетична, 4. I черга

7,284.40 7,284.40

2.6 Інші заходи

Усього за розділом ІІ 9,629.9 9,629.9

Усього за інвестиційною програмою 15,190.5 15,190.5

КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"      (підпис)

КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"      (підпис)

     (підпис)

Водовідведення

          (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний економіст                                        __________________                                 В.І.Чирничка

КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"           (прізвище, ім’я, по батькові)

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

Генеральний директор                                    __________________                                    В.А.Воротинцев

          (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                        __________________                                   О.М.Корнієнко



всього

в т.ч на 

плановий 

період

1.1
Зниження питомих витрат, а 

також втрат ресурсів:
5,560.6 5,560.6

0.384 кВт.год/м3

0.594 кВт.год/м3

607.07 тис.кВт-

год/рік

на суму  1342.21

1342.21
тис.грн./рік

12.3 місяців

0.336 кВт.год/м3

0.526 кВт.год/м3

549.25 тис.кВт-

год/рік

на суму  1214.38

1214.38
тис.грн./рік

13.6 місяців

75.0 кВт.год

200.0 кВт.год

228.13 тис.кВт-

год/рік

на суму  504.39

504.39
тис.грн./рік

24.0 місяців

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Обгрунтування КППОР "Полтававодоканал" інвестиційних витрат за їх складовими на 

плановий та прогнозний періоди (2019-2020 роки)

№ з/п 

додат-

ку 3

Складові інвестиційних витрат 

(заходи)

планові витрати, тис.грн.

Короткий зміст витрат та очікувані результати від їх 

здійснення

1.1.1

Технічне переоснащення 

свердловини №1 водозабору №2 

у м. Полтава

1,378.78 1,378.78

Планується скорочення витрат на електроенергію шляхом 

заміни існуючого застарілого глибинного насосного 

агрегату марки ЕЦВ 16-375-175 (250 кВт) на сучасний - 

менш енергоємний та більш продуктивний марки Panelli 

270SX370 /02DR10 (110 кВт). 

 питомі витрати ел.енергії 

фактичні питомі витрати ел.енергії 

Очікувана економія електроенергії 

тис.грн (за тарифами ІІІ кварталу 2018 

року).

Очікуваний економічний ефект

 Очікуваний термін окупності

1.1.2

Технічне переоснащення 

свердловини №7 водозабору №5 

у м. Полтава

1,378.78 1,378.78

планується скорочення  витрат на електроенергію шляхом 

заміни існуючого застарілого глибинного насосного 

агрегату марки ЕЦВ 16-375-175 (250 кВт) на сучасний - 

менш енергоємний   та більш продуктивний марки Panelli 

270SX370 /02DR10 (110 кВт). 

питомі витрати ел.енергії сучасним 

агрегатом

фактичні питомі витрати ел.енергії 

діючим агрегатом

Очікувана економія електроенергії 

тис.грн (за тарифами ІІІ кварталу 2018 

року).

Очікуваний економічний ефект

 Очікуваний термін окупності

1.1.3

Технічне переоснащення 

насосного агрегату №1 на ПНС 

№1 (водозабір №1)

1,007.37 1,007.37

 Планується скорочення  витрат на електроенергію 

шляхом встановлення  насосного агрегату «Hydro-

Vacuum»  типу DHV.80-270PA (project no. 188/16) 

агрегатованого на стальній рамі з муфтою MARKO TOP-

M30  та двигуном OMEC (Нідерланди) потужністю 75 кВт,  

замість  насосного агрегату №3 типу ЦН 400-105 з 

двигуном потужністю 200 кВт.

споживання ел.енергії сучасним 

агрегатом

споживання ел.енергії діючим 

агрегатом

Очікувана економія електроенергії 

тис.грн (за тарифами ІІІ кварталу 2018 

року).

Очікуваний економічний ефект

 Очікуваний термін окупності



160.0 кВт.год

200.0 кВт.год

277.4 тис.кВт-

год/рік

на суму  613.32

613.32
тис.грн./рік

35.1 місяців

Усього по 

водопостачанню: 5,560.6 5,560.6

 2.1
Зниження питомих витрат, а 

також втрат ресурсів:
930.41 930.41

0.168 кВт.год/м3

0.308 кВт.год/м3

70.99 тис.кВт.год/ рік

156.96 тис.грн./рік

138.60 тис.грн./рік

36.60 тис.грн./рік

90.00 тис.грн./рік

12.00 тис.грн./рік

295.56 тис.грн./рік

37.8 місяців

 2.4

Модернізація та закупівля 

транспортних засобів 

спеціального та 

спеціалізованого призначення:

1,415.04 1,415.04

1.1.4

Технічне переоснащення 

насосного агрегату №3 на ПНС 

№1 (водозабір №1)

1,795.70 1,795.70

Планується скорочення  витрат на електроенергію шляхом 

заміни діючого насосного агрегату № 3 типу ЦН 400-105 

(200 кВт), який використовується для забезпечення 

основного режиму подачі води в м. Полтава,  на  насос 

відцентрований, одноступінчастий двостороннього 

всмоктування типу DHV.150-605PC  (project no. 279/18), з 

характеристиками: Q = 430 м3/год; H = 87 м.

споживання ел.енергії сучасним 

агрегатом

х

споживання ел.енергії діючим 

агрегатом

Очікувана економія електроенергії 

тис.грн (за тарифами ІІІ кварталу 2018 

року).

Очікуваний економічний ефект

 Очікуваний термін окупності

 Очікуваний термін окупності

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 2.1.1

 Технічне переоснащення 

насосного агрегату на КНС 

"Міськмолокозавод" у м. 

Полтава 

930.41 930.41

  Прогнозується, що замість діючого енергоємного 

насосного агрегату №1 типу НГ 200/175 з 

електродвигуном потужністю 37 кВт буде встановлений 

меньш енергоемний та більш продуктивний насосний 

агрегат фірми «ФЛЮГТ» типу NT3202.180HT з 

електродвигуном потужністю             30 кВт., (Q= 177,6 

м3/год, H= 27,4м). 

Даний захід передбачає скорочення витрат на 

електроенергію, ремонтні роботи.

 питомі витрати ел.енергії 

сучасним агрегатом

фактичні питомі витрати ел.енергії 

діючим агрегатом

Зниження витрат на  

електроенергію

Зниження витрат на ремонт, в т.ч.:

зниження витрат на оплату 

праці (разом з ЄСВ)

зниження витрат на матеріали 

зниження витрат на ПММ

Очікуваний економічний ефект

х



180.00 тис.грн./рік

303.99 тис.грн./рік

46.72 тис.грн./рік

437.27 тис.грн./рік

38.8 місяців

 2.5

Підвищення екологічної 

безпеки та охорони 

навколишнього середовища:

14324.27 7284.40

278.16 тис.грн./рік

280.56 тис.грн./рік

558.72 тис.грн./рік

307.7 місяців

Усього по водовідведенню: 16669.72 9629.9

Усього за Інвестиційною 

програмою витрат 22230.35 15190.5

 2.4.1 Придбання крану-маніпулятору 1,415.04 1,415.04

Даний захід передбачає скорочення витрат на ремонтні

роботи та заробітну плату. 

Впровадження даного заходу передбачає заміну

діючого автокрану КС 2561 на базі ЗІЛ 130 та бортового

автомобілю на базі ЗІЛ 130, сучасним краном-

маніпулятором НІАВ X-CL 19-2, у комплекті з

автомобілем-шассі МАЗ 4371N2-540-041 та насосом

Sunfab SC 025.

Придбання крану маніпулятору дасть можливість

удосконалити вантажно-підйомні роботи на об'єктах

Підприємтсва та вивести з експлуатації две одиниці

техніки: бортовий автомобіль та автокран.

Від впровадження цього заходу підприємство буде мати:

Зниження витрат на поточний 

ремонт діючої автомобільної 

техніки (матеріали)

Зниження витрат на оплату праці 

(разом з ЄСВ)

Збільшення витрат на паливо ( з 

урахуванням, що діюча автомобільна техніка 

працювала на більш дешевому паливі- газі 

скрапленому, а сучасна на  дизпаливі)

Очікуваний економічний ефект

 Очікуваний термін окупності

 2.5.1

Реконструкція напірного 

каналізаційного колектора від 

КНС "Соціалістична" по вул. В. 

Рогізнянській до Затуринських 

очисних споруд по вул. 

Енергетична, 4. I черга

14324.27 7284.40

Підставою для впровадження зазначеного заходу є

недопущення екологічної катастрофи в м.Полтава в

наслідок руйнування колектору, що призводить до

масових виливів стоків на поверхню землі; ураження

ґрунтових вод, підняття їх рівня. 

Зараз, окрема ділянка колектору - 2120 метрів не

експлуатується з 2013 року внаслідок ураження корозією.

Одна з його гілок - №2 Ø 900 мм повністю зносилася,

потребує негайного відновлення.

Інвестиційна програма підприємства враховує, що

реконструкція цього колектору (1 черга) буде

виконуватись на протязі 2019-2020 років. 

По закінченню всього комплексу робіт в 2020 році

буде можливо знизити витрати, а саме:

знизити витрати на оплату праці 

(разом з ЄСВ)

знизити витрати на ПММ

  Головний  економіст  КП  ПОР "Полтававодоканал" Чирничка В.І

очікуваний економічний ефект

 очікуваний термін окупності

х

х

Генеральний директор КП ПОР "Полтававодоканал" Воротинцев В.А.


