
Додаток 28
до Порядку розроблення, погодження та 
затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та 
водовідведення

Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2021 року
КП ПОР"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"

(найменування ліцензіата)

№з/п Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний

Заплановано на прогнозний період

Заплановано на 
звітний період 
(з наростаючим 

підсумком) Реквізити документа, який засвідчує 
прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом об'єкта, або очікувана 
дата прийняття в експлуатацію 

перехідних об'єктів

Залишилось не 
профінансовано 

(відхилення ст.8 - 
ст. 12)

Різниця між 
фактичною 

вартістю 
одиниці 

продукції та 
плановою, %

Виконавець робіт, 
послуг, продавець 

товару, визначено на 
тендері чи без

Причини 
невиконання 

плану

профінансовано освоєно

(одишпія 
виміру) джерело 

фінансу
1ШННЯ

вартість 
одиниці 

продукції, 
тис. грн 
безПДВ

кількість вартість, 
тис. ірн

кількіст вартість, 
тис. грн

вартість 
одиниці 

продукції
кількість вартість, 

тис. грн
кількість вартість, 

тис. грн
кількіс 

ть
вартість, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
І ВОДОПОСТАЧАННЯ

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

1.1.1
Реконструкція свердловини № 2 
водозабору № 3 КП ПОР 
"Полтававодоканал"

1 об’єкт

Лморгита

відрахува 4 721,77
Свердловинний насос - 1 шт., шафа 
керування - 1 шт, підстанція 
трансформаторна - 1 к-т

4 721,77 1 об'єкт 4 721,77 3136
Свердловинний насос - 1 шт., шафа 
керування - 1 шт, підстанція 
трансформаторна - 1 к-т

3 136

Свердловинний насос - 1 
шт., шафа керування - 1 
шт, підстанція 
трансформаторна -1 к-т

3 203

Акт №ОС/РПЮ/12 від 30.12.2021р. 
Акт№ОС/ВЕ11/12 від 30.12.2021р. 
Акт №ОС/РПОЗЯ)1 від 31.01.2022р. 
Акт №ОС/ВЕ04/01 від 31.01.2022р. 
Акт №ОС/ВЕ05/01 від 31.01.2022р.

0 -66,97 66,42
ТОВ 

"Енергрозбсрігаючі 
технології"

1.1.2

Реконструкція свердловини № 2 
водозабору № 5 КП ПОР 
"Полтававодоканал” по 
вул.Кодратка, 47-г в с. Петрівка, 
Полтавського району. 
Полтавської області

1 об'єкт

Амортнза

відрахува 4 505,43

Свердловинний насос - 1 шт., шафа 
керування - 1 шт, лічильник води - 1 
шт., засувка з гумовим клином 
Д200, з електроприводом - 2 шт., 
підстанція трансформаторна - 1 к-т

4 505,43 1 об'єкт 4 505,43 4772

Свердловинний насос - 1 шт.. шафа 
керування - 1 шт, лічильник води - 1 
шт., засувка з гумовим клином 
Д200, з електроприводом - 2 шт., 
підстанція трансформаторна - 1 к-т

4772

Свердловинний насос - 1 
шт., шафа керування - 1 
шт, лічильник води - 1 шт., 
засувка з гумовим клином 
Д200, з електроприводом - 
2 шт., підстанція 
трансформаторна - 1 к-т

4838

Акт №ОС/РП 14/09 від 13.09.2021р.
Акт №ОС/ВЕ06/09 від 13.09.2021р.
Акт №ОС/ВЕ04/09 від 13.09.2021р.
Акт №ОС/ВЕ05/09 від 13.09.2021р.
Акт №ОС/ВЕ08/09 від 13.09.2021р.
Акт №ОС/ВЕ 12/09 від 13.09.2021р.
Акт №ОС/ВЕ 13/09 від 13.09.2021р.
Акт №ОС/ВЕ07/09 від 13.09.2021р.
Акт №ОС/ВЕ09/09 від 13.09.2021р.
Акт №ОС/ВЕ 10/09 від 13.09.2021р.
Акт №ОС/ВЕ11/09 від 13.09.2021р.

0 -65,82 105,91
ТОВ 

"Енергрозбсрігаючі 
технології"

Усього за підпунктом 1.1 - 9 227,20 • 9 227,20 - 7 907,70 8 040,48 - -132,78
1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 1.2 1 1 1 1
1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

Усього за підпунктом 1.3 1 1
1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

Усього за підпунктом 1.4 1 1
1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за підпунктом 1.5 1
1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за підпунктом 1.6 1 1
1.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Усього за підпунктом 1.7 1
1.8 Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 1.8
Усього за розділом І 9 227,20 - 9 227,20 - 7 907,70 8 040,48 -132,78



2 Продс

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 із 14 15 16 1’ 18 19 20

II ВОДОВІДВЕДЕННЯ __________________________
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням: ______________________________

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

Усього за підпунктом 2.1
2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 2.2 1 -

2.3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за підпунктом 2.3 ..
2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: ___________________

Усього за підпунктом 2.4 - ■ -

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

2.5.1

Технічне переоснащення 
повітродувної станції на 
Затуринських очисних спорудах 
КП ПОР 
"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" по 
вул.Енергетична 4 в м.Полтава

1 об'єкт

Амортиза

відрахува 10 207,06
Повітродувка КУБИЧЕК 3D80C, 
90B-DN300 РК, ES - 2 од.

•

10 207,06 1 об'єкт 10 207,06
Повітродувка КУБИЧЕК 3D80C, 
90B-DN300 РК, ES - 2 од.

0
Повітродувка КУБИЧЕК 
3D80C, 90B-DN300 РК, ES 
-2 од.

10098,088

Акт №ОС/ВЕ 15/12 від 30.12.2021 р.
Акт№ОС/ВЕ17/12 від 30.12.2021р.
Акт №ОС/ВЕ18/12 від 30.12.2021р.
Акт №ОС/ВЕ19/12 від 30.12.2021р.
Акт ЖХУВЕ16/12 від 30.12.2021р.
Акт №ОС/РП13/12 від 30.12.2021р.
Акт №ОС/ВЕ14/12 від 30.12.2021р.
Акт №ОС/ВЕ20/12 від 30.12.2021р.
Акт №ОС/ВЕ21/12 від 30.12.2021р.
Акт №ОС/ВЕ23/12 від 30.12.2021р.
Акт №ОС/ВЕ22/12 від 30.12.2021р.

1 10 207,06 0
тов

" Енергрозберігаючі 
технології"

2.5.2

Реконструкція ділянки 
каналізаційного колектора Д700 
по вул. Пилипа Орлика на 
відрізку вул.Гоголя-Панянський 
бульвар-Соборний майдан. Перша 
черга будівництва

357,5 м

Амортиза

відрахува 4 837,59

Труби поліетиленові SPIRO SN8.0 МПа), 
зовнішній діаметр 562/500 мм - 11 їм. Труби 
поліетиленові для подачі холодної 
води РЕ 100 SDR-17(l,0 МПа), зовнішній 
діаметр 315x18,7 мм - 115,14м, Труби 
поліетиленові для подачі холодної 
води РЕ 100 SDR-17(l,0 МПа), зовнішній 
діаметр 160x9,5 мм - 50 м. Насос 
занурювальний каналізаційний 
SE1.80.80.75.4.51.D. з автоматикою та 
поплавками, труби сталеві електрозварні 
прямошовні зовнішній 
діаметр 630x8 мм - 38 м, 530x7 мм -16 
м,325х6 мм - 26 м.

4 837,59
357,5 

м
4 837,59 43,47

Труби поліетиленові SPIRO SN8.0 МПа), 
зовнішній діаметр 562/500 мм - 111м, Труби 
поліетиленові для подачі холодної 
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній 
діаметр 315x18,7 мм - 115,14м. Труби 
поліетиленові для подачі холодної 
води РЕ 100 SDR-17(l,0 МПа), зовнішній 
діаметр 160x9,5 мм - 50 м. Насос 
занурювальний каналізаційний
SE1.80.80.75.4.51.D. з автоматикою та 
поплавками, труби сталеві електрозварні 
прямошовні зовнішній 
діаметр 630x8 мм - 38 м, 530x7 мм - 16 
м,325х6 мм - 26 м.

1214

Труби поліетиленові SPIRO 
SN8.0 МПа), 
зовнішній діаметр 562/500 мм - 
111м, Труби поліетиленові для 
подачі холодної 
води РЕ 100 SDR-17(l,0 МПа), 
зовнішній 
діаметр 315x18,7 мм - 115,14м, 
Труби поліетиленові для подачі 
холодної 
води РЕ 100 SDR-17(l,0 МПа), 
зовнішній
діаметр 160x9,5 мм - 50 м. Насос 
занурювальний каналізаційний 
SE1.80.80.75.4.51.D. з 
автоматикою та поплавками, 
труби сталеві електрозварні 
прямошовні зовнішній 
діаметр 630x8 мм - 38 м, 530x7 
мм - 16 м,325х6 мм - 26 м.

15541,187 Акт№ОС/РП12/12 від 30.12.2021р. 1 3 623,59 0
ТОВ 

"СПЕЦІНЖИНІРИН 
Г ПОСТАЧ"

2.5.3

Встановлення вузлів обліку 
стічних вод на Затуринських 
очисних каналізаційних споруд в 
м.Полтава

1 об’єкт

Амортиза

відрахува 210,45

Водолічильник ультразвуковий 
двоканальний з живленням від мережі 
електричного струму "Ергомера-125.БВ- 
Б11-DN1000/B2/140/1 МІІа/50С/Ст-ИО-ДО- 
TO-10-RS232-C-GSM-BM в комплекті:

210,45 2 од. 210,45 84,71

Водолічильник ультразвуковий 
двоканальний з живленням від мережі 
електричного струму ”Ергомера-125.БВ- 
Б11-DN1000/B2/140/1 МПа/50С/Ст-ИО-ДО- 
TO-10-RS232-C-GSM-BM в комплекті:

35,83

Водолічильник ультразвуковий 
двоканальний з живленням від 
мережі 
електричного струму "Ергомера- 
125.БВ-
Б11-
□ЫЮ00/В2/140/1МПа/50С/Ст-ИО
ДО
TO-10-RS232-C-GSM-BM в 
комплекті:
Перетворювач вимірювальний 
"Ергомера-

перетворювач ЕУС121.01.100.00
1 од. Ультразвуковий рівнемір 
"Ергомера-130”
ЕУС 130.000 в комплекті з 
датчиком рівня 
рівнеміра ЕУС 130.01 - 1 од.

169,423
Акт №ОС/ВЕ04/05 від 31.05.2021р.
Акт №ОС/ВЕ03/05 від 31.05.2021р.

ч. ■

1 174,62 0
господарським 

способом
125.БВ^7шг, п'єзоелектричний 

перетворювач ЕУС121.01.100.00 - 1 од. 
Ультразвуковий рівнемір "Ергомера-130” 
ЕУС 130.000 в комплекті з датчиком рівня 
рівнеміра ЕУС 130.01 -1 од.

125.БВ “ 1 шг, п'єзоелектричний 
перетворювач ЕУС121.01.100.00 - 1 од. 
Ультразвуковий рівнемір "Ергомера-130" 
ЕУС 130.000 в комплекті з датчиком рівня 
рівнеміра ЕУС 130.01 - 1 од.

Усього за підпунктом 2.5 ,^*"**Т 15 255,10 15 255,10 - 1249,83 25 808,70 14 005,27 ■ ______ “_____

2.6 ПЙЬ інші заходи>3 них: ____________________________________

Усього за підпунктом 2.6 Z. // 1 -W - - - - • -

Усього за розділом II 15 255,10 - 15 255,10 1 249,83 • 25 808,70 - - 14 005,27 • -

Усього за інвестиційною програмою
І яІ IWtrtb____ 24 482,30 - 24 482,30 - 9 157,53 - 33 849,18 • - ІЗ 872,49 - -

' ,> 7 ___ /і // \-ег,; z иг гкгН \\

/ • і ' і „ o’ І]1' w 1 ЦШ * ьі
Керівник ліцензіата . | V '‘V'І ____ ft* > і 1
(або особа, яка виконує його обов'язки) V £ Ф \ (пйііи^ 2 /СО О / /

___________ В.ВОРОТИНЦЕВ
(прізвище, ім'я, по батькові)


