Пояснювальна записка щодо виконання Інвестиційної програми
КП "Коломияводоканал" на 2021-2022 роки та використання коштів,
передбачених для її виконання за І півріччя 2021 року
Інвестиційна програма КП «Коломияводоканал» на 2021-2022 роки
розроблена з врахуванням норм порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм, затвердженого наказом Мінрегіону від
19.08.2020 № 191. Затверджена наказом директора інвестиційна програма була
погоджена Коломийською міською радою (рішення сесії від 24.12.2020 р.
№118-4/2020 зі змінами від 20.05.2021 р. №704-14/2021). З плановим обсягом
використання коштів для здійснення інвестиційних заходів із зазначенням
об’єктів, джерел фінансування та графіку здійснення заходів на плановий 2021
та 2022 роки можна ознайомитися на офіційному веб-сайті kpvodokanal.if.ua.
Результати
аналізу
здійснення
заходів
інвестиційної
програми
КП «Коломияводоканал» на 2021-2022 роки за І півріччя 2021 р. наведено в
таблиці 1.
Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення (далі – ЦВп і ЦВв) вступили в силу з 01 березня 2021 р.
відповідно до рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради від
25.02.2021 р. №42. і становлять:
- послуга з централізованого водопостачання – 25, 36 грн за 1 м куб. (з ПДВ);
- послуга з централізованого водовідведення – 12, 89 грн за 1 м куб. (з ПДВ).
Інвестиційна складова тарифу на послуги з ЦВп – це амортизаційні
відрахування по об’єктах водопостачання в сумі 1 470, 75 тис. грн в рік (122, 56
тис. грн у місяць) і планований прибуток 6 248, 33 тис. грн в рік (520, 69 тис. грн
у місяць). Частина прибутку, а саме 456, 66 тис. грн в рік, спрямована на
забезпечення обігових коштів для покриття непередбачуваних витрат
(враховуючи зміни від 10.06.2020 р. №467 до Порядку формування тарифів на
ЦВп та ЦВв про врахування таких коштів за рахунок планованого прибутку в
обсязі, що не перевищує 2% повної планової собівартості послуг).
Решту планованого прибутку і амортизаційні відрахування відповідно до
інвестиційної програми КП «Коломияводоканал» направлено на виконання
зобов'язань перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) в
рамках проектів "Розвиток міської інфраструктури" та «Розвиток міської
інфраструктури – 2», а саме повернення основної суми кредиту І і кредиту ІІ
Міністерству фінансів України. А це – 7 262, 42 тис. грн в рік (605, 20 тис. грн
у місяць).
Враховуючи те, що тарифи були введені в дію з березня 2021 р., оплата за
спожиті у березні комунальні послуги за новими тарифами почала надходила з
квітня. Плановий річний обсяг реалізації послуг з централізованого
водопостачання становить 1 390 тис. м куб. або 115 тис. м куб. у місяць. За три
місяці план по реалізації послуг з ЦВп виконано на 94, 8 % (329, 4 тис. м куб. з
347, 5 тис. м куб.). Дохід від реалізації за квітень-червень 2021 року становить

6 961, 45 тис. грн без ПДВ при плані 7 343, 83 тис. грн. За І півріччя 2021 р.
погашено заборгованість по основній сумі кредиту 900, 00 тис. грн.
Інвестиційна складова тарифу на послуги з ЦВв – це амортизаційні
відрахування по об’єктах водовідведення в сумі 289, 90 тис. грн в рік.
Фінансовим планом використання коштів для виконання інвестиційної програми
передбачено проведення капітального ремонту каналізаційної мережі біля буд.
№2 по вул. Тютюнника і придбання насосного обладнання КНС по вул.
Леонтовича.
На даний час було виконано роботи по заміні аварійних ділянок
водопровідно-каналізаційної мережі, потреба в яких була більш необхідною, для
уникнення аварійних ситуацій і зменшення витрат на їх ліквідацію, покращення
екологічного та санітарного стану в районах житлових масивів, а саме:
заміну технологічної обв’язки насосних агрегатів на двох підкачувальних
насосних станція (ПНС) – Богуна 36 і С. Стрільців 39;
проведено роботи по заміні аварійної ділянки водопровідної мережі
Ø160мм по вул. Хмельницького;
проведено роботи по заміні аварійної ділянки каналізаційної труби від
житлових будинків вул. Сахарова (вихід на вул. Шкрумеляка);
проведено роботи по заміні аварійних ділянок водопровідних та
каналізаційних мереж біля Коломийського ліцею №1;
проведено роботи по заміні аварійної ділянки водопровідної мережі на
перехресті вул. Лисенка-Шипайла;
проведено роботи по заміні водопровідного вводу до буд. №40а по вул.
Франка;
проведено ремонт рибозахисних споруд водозабірного ковша (заміна
зношених елементів касет рибозахисту) в с. Княждвір;
ремонт високовольтної лінії електропередач – ввід №1 на РП-8 ГКНС;
завершуються роботи з вивозу осаду мулового майданчика на
каналізаційних очисних спорудах;
закуплено матеріал для проведення робіт по заміні аварійних ділянок
каналізаційних мереж вул. Мазепи, 274, 288а, вул. Лермонтова, 1.
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