
Звіт 

щодо виконання інвестиційної програми та використання коштів,  

передбачених для її виконання за 2017 рік 

 

 Інвестиційна програма ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», яка складена 

відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних 

програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання», затвердженого Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 14.12.2012р. №630 та Постановою Національною комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012р. 

№381, 05.09.2017р. була погоджена рішенням XXVII сесії Кременчуцької міської 

ради VII скликання 16 листопада 2017 року.  

В рамках інвестиційної програми у тарифі на теплову енергію на 2017 рік 

заплановано заміну ділянки тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до 

нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (просп. Свободи) 

(1 етап: від ТК 1/4 до Н13 довжиною 554 м.п. та від ТК 1/4 в бік ТК 1/3 на відстань 

90х2=180 м. п.). Орієнтовна вартість складає 6593,25 тис. грн.  

У зв’язку з погодженням інвестиційної програми наприкінці 2017 року і 

неможливістю здійснення ремонтних робіт в опалювальний сезон, початок робіт 

заплановано вже після закінчення опалювального періоду (орієнтовно квітень-травень 

2018 року). 

 Відповідно до «Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, 

використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері 

теплопостачання», затвердженого Постановою КМУ №750 від 09.10.2017р.  

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з коштів, що надходять на поточні рахунки, 

перераховує на рахунок кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для 

виконання інвестиційних програм. Так,  

 планові нарахування джерел інвестиційної програми, які передбачені в 

тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, що були 

встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг станом на 31.12.2017р. становлять: 

 

 



тис. грн без ПДВ 

Найменування IV квартал 2017р.  З початку 2017р. 

Транспортування теплової енергії 1 648,32 6 593,25 

амортизаційні відрахування 1 648,32 6 593,25 

виробничі інвестиції 0,00 0,00 

Всього 1 648,32 6 593,25 

амортизаційні відрахування 1 648,32 6 593,25 

виробничі інвестиції 0,00 0,00 

 

 фактичні надходження джерел інвестиційної програми, які визначені 

розрахунково, виходячи з фактичної оплати за теплову енергію розрахункового 

періоду становлять: 

тис. грн без ПДВ 

Найменування IV квартал 2017р.  З початку 2017р. 

амортизаційні відрахування 647,026 1 499,068 

виробничі інвестиції 0,00 0,00 

Всього 647,026 1 499,068 

 

 

 

 

 


