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Стан виконання Інвестиційної програми підприємства на 2020 рік  

(на 1.10.2020 р.) 
 

Інвестиційна програма КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2020 рік схвалена 

постановою НКРЕКП № 187 від 17.01.2020 року з обсягами фінансування  17 693,50 тис. 

грн. за рахунок амортизаційних відрахувань. 

У IIІ кварталі 2020 року підприємство профінансувало такі заходи Інвестпрограми 

2020р.: 

- п.1.1.1 «Реконструкція свердловини №4 водозабору №2 в м. Полтава КП ПОР 

"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"  на загальну суму 1 312,65 тис. грн. з ПДВ. 

- п.1.1.2 «Технічне переоснащення підвищувальної насосної станції №1 (водозабір №1) 

- заміна насосного агрегату №1» на загальну суму 160,66 тис. грн. з ПДВ. 

 Загалом із рахунку із спеціальним режимом використання у IІІ кварталі 2020 року 

було використано коштів у сумі 1 473,31 тис. грн. з ПДВ. Загальний процент виконання 

Інвестиційної програми за ІІІ квартал 2020 року 21,41%. Такий рівень виконання 

пов'язаний із тяжким фінансовим станом підприємства. Через  неузгодженість у 

законодавстві, підприємство вимушене застосовувати збиткові тарифи, затверджені ще в 

2018 році. Як наслідок, підприємство недоотримує близько 3 млн. грн. на місяць і 

відповідно існує великий дефіцит обігових коштів. 

       Технічна характеристика об’єктів  

водопостачання та водовідведення  

 на  01.10.2020 рік 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
На 1.10.2020 

1 2 3 4 

  Водопостачання 

1 Кількість підземних водозаборів (груп свердловин) од. 9 

2 Кількість свердловин на водозаборах од. 45 

3 Кількість окремо розташованих свердловин од. 15 

4 Кількість насосних станцій І підйому од. 60 

5 Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів од. 65 

6 Кількість насосних станцій підкачування води од. 56 

7 Установлена виробнича потужність водопроводу тис.куб.м/добу 126,76 

8 Установлена загальна потужність водопроводу тис.куб.м/добу 148,69 

9 
Обсяг забору води з природних поверхневих або підземних 

джерел (власний І підйом) 
тис. м³ 17 090,39 

10 
Середньодобовий обсяг забору води насосними станціями І 

підйому 
тис. м³/добу 62,37 

11 Обсяг води, поданої у розподільчу мережу, усього тис. м³ 16741,141 

12 Середньодобовий обсяг води, поданої у розподільчу мережу тис. м³/добу 61,09 

13 Загальний обсяг водопостачання тис. м³ 12011,801 

  Водовідведення 

1 Обсяг відведених стічних вод, усього тис. м³ 15387,549 

2 Середньодобовий обсяг перекачування стічних вод тис. м³/добу 56,16 

3 Пропущено стічних вод через очисні споруди, усього тис. м³ 15352,318 

4 Кількість насосних станцій перекачування стічних вод од. 48 

5 Загальна установлена потужність насосних станцій 

водовідведення 
тис. м³/добу 600,54 

6 Кількість очисних споруд водовідведення од. 9 

7 Установлена потужність очисних споруд водовідведення тис. м³/добу 137,50 

8 Обсяг послуг з централізованого водовідведення, усього тис. м³ 9698,145 

 


