
заплановано фактично заплановано фактично план факт
відхилення, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Реконструкція двох резервуарів чистої 

води на території НС-ІІ
948,77

інші залучені  

кошти
2021 рік - 2021 рік - 2 шт. - 100 -

не 

профінансовано

2
Встановлення системи доочищення 

питної води на території НС - ІІ
2 780,99

інші залучені  

кошти
2021 рік - 2021 рік - 1 шт. - 100 -

не 

профінансовано

3

Повернення кредиту (фінансування 

Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку проекту "Розвиток міської 

інфраструктури" 2, 6 млн. дол. США та 

"Розвиток міської інфраструктури - 2" 3, 

1 млн. дол. США )

21 293,74

амортизаційні 

відрахування, 

прибуток

ІІ квартал 

2021 року

І квартал 

2021

ІV квартал 

2022
- 21 293,74 900 95,8 900,00

у зв'язку з 

невиконанням 

плану по 

реалізації послуг 

надходження і 

використання 

коштів не 

виконано в 

повному обсязі

Всього по централізованому 

водопостачанню
25 023,50 900,00

1.

Капітальний ремонт каналізаційної 

мережі біля будинку № 2 по вул. 

Тютюнника

140,81
амортизаційні 

відрахування

ІІ квартал 

2021
- 2022 рік -

труби типу 

"КОРСИС" 

Ø200 мм, 105 м

- 100 - -

2.
Капітальний ремонт каналізаційної 

мережі від буд. 272, 274 по вул. Мазепи
80,00

амортизаційні 

відрахування

ІІІ квартал 

2021
- 2022 рік -

труби типу 

"КОРСИС" 

Ø200 мм, 40 м

- 100 - -

3.

Капітальний ремонт каналізаційної 

мережі від буд. 20, 22, 24 по вул. 

Шкрумеляка

155,00
амортизаційні 

відрахування

ІV квартал 

2021
- 2022 рік -

труби типу 

"КОРСИС" 

Ø200 мм, 110 м

- 100 - -

4.
Придбання насосного обладнання КНС 

по вул. Леонтовича
204,00

амортизаційні 

відрахування
2022 рік - 2022 рік - - 100 - -

Всього по централізованому 

водовідведенню
579,81 0,00

Всього за інвестиційною програмою 25 603,31 900,00

Директор КП "Коломияводоканал"

Таблиця 1

Джерело 

фінансування

Освоєно 

коштів, тис. 

грн

Інше

Обсяг 

інвестицій, 

тис. грн

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

     Результати аналізу здійснення заходів Інвестиційної програми КП "Коломияводоканал" на 2021-2022 роки за І півріччя 2021 р.

Микола САЄВИЧ

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Початок виконання 

інвестзаходівНайменування заходів інвестиційної 

програми
№ п/п

Завершення виконання 

інвестзаходів
Кількісні, якісні показники Оцінка стану 

надходження 

коштів і витрат


