Пояснювальна записка до Додатку 28 щодо виконання інвестиційної
програми 2 0 2 0 р . та використання коштів,
передбачених для її виконання
п.1.1 Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.
п. 1.1.1
Реконструкція
свердловини
№4
водозабору
№2
КП
ПОР
"Полтававодоканал"
Профінансовано - 3 751 150 грн. без ПДВ.
Освоєно - 3 751 150 грн. без ПДВ.
Проектна документація по даному об’єкту була виготовлена у 2017 році ПП
«Укрсервіспроект», та отримала позитивний експертний звіт №17-0476-17П від
09.06.2017р. Загальна кошторисна вартість реконструкції у поточних цінах станом
на 22.05.2017р. складала 2 850,982 тис. грн. з ПДВ.
З 2017 по 2020 рік окрім того, що суттєво збільшилась вартість обладнання
(імпортних насосів, шаф керування, трансформаторів, електрообладнання), також
була знята з виробництва лінійка насосних агрегатів типу “SAER” S-252B/3,
передбаченого
проектом.
Відповідно
проектно-кошторисна документація
потребувала коригування. В зв’язку з цим КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»
21.02.2020р. уклало договір №Ю/040220/ТАО із проектною організацією ТОВ
"ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД" на розробку проектно-кошторисної документації по
об’єкту «Реконструкція
свердловини №4
водозабору №2 КП ПОР
"Полтававодоканал" по вул.Криська,8-г в с. Нижні Млини, Полтавського району
Полтавської області» на суму 60 268,06 грн. з ПДВ. Згідно Акту №1 прийомупередачі ПКД від 01.07.2020р., виконавець передав замовнику готовий проект разом
3 позитивним експертним звітом №7-222-20-ЕП/КО від 26.06.2020р. Загальна
кошторисна вартість реконструкції в цінах станом на 23.06.2020р. становила
4 614,456 тис. грн. з ПДВ., тобто вартість заходу ІП 2020 збільшилась до 3 845,380
тис. грн. без ПДВ.
На виконання вищезгаданого заходу Інвестпрограми 2020р. КП ПОР
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» уклало договір підряду №1Е/250620/ТАО від
13.07.2020р. із ТОВ «Енергозберігаючі технології» на проведення будівельних робіт
по об’єкту «Реконструкція свердловини №4 водозабору №2 КП ПОР
"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" по вул.Криська,8-г в с. Нижні Млини, Полтавського
району Полтавської області» на загальну суму 4 375 510,80 грн. з ПДВ.
Згідно умов договору, підрядник виконав роботи із реконструкції
свердловини №4 водозабору №2 відповідно по проектної документації. Було
повністю замінено технологічне, насосне та електросилове обладнання, а також
встановлена нова запірна арматура. Замість старого енергоємного свердловинного
насосного агрегату типу ЕЦВ 16-375-175 з електродвигуном 250 кВт був
встановлений новий марки Panelli 270SX 370/2DR 10 з двигуном Р10150Т
(РЕ2+РА.РТ100) в комплекті з шафою керування AQUA STAR GRAND 1-31501D0А. Було замінено сталеву водопідйомну колонну 0200мм на новий комплект
із склопластикових труб. Крім цього, була виконана повністю заміна існуючого
високовольтного електросилового обладнання на низьковольтне. Було встановлено
новий трифазовий трансформатор ТМ-250/6/0,4-У1 та змонтовано 3-х полюсний
вакуумний вимикач, а також замінено усі електрокабелі.
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Підрядник завершив усі роботи на об’єкті та здав їх замовнику, що
підтверджується підписаним Актом виконаних робіт №1 (форма КБ-2в) від
04.11.2020р. Загальна сума виконаних робіт згідно довідки про вартість виконаних
будівельних робіт і витрат (форма КБ-3) становить 4 375 509,60 грн. з ПДВ.
Окрім витрат на будівельні роботи, КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»
також профінансувало вартість розробки проектно-кошторисної документації по
даному заходу на загальну суму 60 268,06 грн. з ПДВ. Також були профінансовані
послуги технічного нагляду, згідно Договору №30/10 від 30.10.2020р. та Акту
наданих послуг №30/10 від 05.11.2020р. на загальну суму 56 669,00 грн. без ПДВ.
Загалом по п. 1.1.1 Інвестпрограми 2020р. «Реконструкція свердловини №4
водозабору №2 КП ПОР "Полтававодоканал" було профінансовано та освоєно:
1) будівельних робіт - 3 646,258 тис. грн. без ПДВ
2) розробка ПКД - 50,223 тис. грн. без ПДВ
3) послуги технічного нагляду - 54,669 тис. грн. без ПДВ.
п.1.1.2 Технічне переоснащення підвищувальної насосної станції №1 (водозабір №1)
- заміна насосного агрегату №1 в м. Полтава
Профінансовано - 180 747 грн. без ПДВ.
Освоєно - 180 747 грн. без ПДВ.
Даний захід є перехідним, і був розпочатий у 2019 році. Частина робіт, а саме
придбання та монтаж насосного агрегату були виконані у грудні 2019р. на загальну
суму 2 253 634,96 грн. з ПДВ (1 878 029,13 грн. без ПДВ)
В зв’язку з тим, що під час проведення будівельних робіт у І кварталі 2020р.
виникла необхідність внесення змін до проектної документації, було виконано її
коригування, та отримано новий позитивний експертний звіт №182/20П від
18.06.2020р. по об’єкту «Реконструкція підвищувальної насосної станції №1
(водозабір №1) - заміна насосного агрегату №1 в м. Полтава. Коригування».
Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на червень
2020р склала 2 644,985 тис. грн. з ПДВ.
Для довиконання цього заходу у 2020р. КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»
уклало
договір
підряду
№1Е/300620/ТАО
від
01.07.2020р.
із ТОВ
«Енергозберігаючі технології» по об’єкту «Реконструкція підвищувальної насосної
станції №1 (водозабір №1) - заміна насосного агрегату №1 в м. Полтава.
Коригування» на загальну суму 165,312 тис. грн. з ПДВ. Умовами договору було
передбачено комплекс будівельних робіт, які необхідно виконати підряднику для
підключення та введення в експлуатацію нового насосного агрегату.
Підрядник завершив усі роботи на об’єкті та здав їх замовнику, що
підтверджується підписаним Актом виконаних робіт №1 (форма КБ-2в) від
21.09.2020р. Загальна сума виконаних робіт згідно довідки про вартість виконаних
будівельних робіт і витрат (форма КБ-3) становить 160 657,20 грн. з ПДВ.
Окрім витрат на будівельні роботи, КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»
також профінансувало вартість розробки проектно-кошторисної документації
(розділ «мережі електропостачання напругою 0,38кВт») по даному заходу на
загальну суму 12 333,31 грн. без ПДВ. Також було профінансовані роботи по
проведенню експертизи кошторисної частини проектної документації робочого
проекту «Реконструкція підвищувальної насосної станції №1 (водозабір №1) 2

заміна насосного агрегату №1 в м. Полтава. Коригування» згідно договору
№182/20П від 12.06.2020р. із ТОВ «Експертиза ЗО» на загальну суму 6 012,00 грн. з
ПДВ. Ще були профінансовані послуги технічного нагляду, згідно Договору
№01/08 від 01.08.2020р. та Акту наданих послуг №1 від 16.09.2020р. на загальну
суму 29 525,00 грн. без ПДВ.
Загалом по п. 1.1.2 Інвестпрограми 2020р. «Технічне переоснащення
підвищувальної насосної станції №1 (водозабір №1) - заміна насосного агрегату №1
в м.Полтава» було профінансовано та освоєно:
1) будівельних робіт - 133,881 тис. грн. без ПДВ
2) розробка (коригування) проекту - 12,331 тис. грн. без ПДВ
3) експертиза проекту - 5,010 тис. грн. без ПДВ.
4) послуги технічного нагляду - 29,525 тис. грн. без ПДВ.
п.1.1.3 Технічне переоснащення підвищувальної насосної станції №1 (водозабір №1)
- заміна насосного агрегату №3 в м. Полтава
Профінансовано - 0 грн. без ПДВ.
Освоєно - 0 грн. без ПДВ.
Виконання даного заходу протягом дії Інвестиційної програми 2020р. не
відбувалось.
п.1.1.4 Придбання пересувної лабораторії пошуку витоків.
Профінансовано - 0 грн. без ПДВ.
Освоєно - 0 грн. без ПДВ.
Виконання даного заходу протягом дії Інвестиційної програми 2020р. не
відбувалось
п.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального
та спеціалізованого призначення.
п.2.4.1 Придбання електротехнічної лабораторії
Профінансовано - 0 грн. без ПДВ.
Освоєно - 0 грн. без ПДВ.
Виконання даного заходу протягом дії Інвестиційної програми 2020р. не
відбувалось

п.2.4.2 Придбання автовишки
Профінансовано - 0 грн. без ПДВ.
Освоєно - 0 грн. без ПДВ.
Виконання даного заходу протягом дії Інвестиційної програми 2020р.
відбувалось

не

п.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього
середовища.
п.2.5.1
Розроблення
проектно-кошторисної
документації
по
об'єкту
"Реконструкція вторинного радіального відстійника №3 Затуринських очисних
каналізаційних споруд "
Профінансовано - 0 грн. без ПДВ.
З

Освоєно - 0 грн. без ПДВ.
Виконання даного заходу протягом дії Інвестиційної програми 2020р.
відбувалось
п.2.5.2 Придбання радіального мулососу в комплекті з шафою управління
Профінансовано - 0 грн. без ПДВ.
Освоєно - 0 грн. без ПДВ.
Виконання даного заходу протягом дії Інвестиційної програми 2020р.
відбувалось

не

не

п.2.5.3
Розроблення
проектно-кошторисної
документації
по
об'єкту
"Реконструкція аварійного каналізаційного колектору по вул. Ю. Тимошенко та
квартальної мережі по вул. Курчатова ум. Полтава"
Профінансовано - 0 грн. без ПДВ.
Освоєно - 0 грн. без ПДВ.
Для виконання даного заходу підприємство уклало договір №538-2020 від
13.07.2020р. із 1111 «Укрсервіспроект» на розробку проектної документації по
об’єкту «Реконструкція аварійного каналізаційного колектору по вул. Ю.
Тимошенко та квартальної мережі по вул. Курчатова у м. Полтава» на загальну
суму 560 240,00 грн. без ПДВ.
Фінансування даного заходу протягом 2020р. не відбувалось.

В.о. генерального директора

Максим Антонович
( 095 ) 322 - 94-79
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