
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про збільшення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» 
 
 

Керуючись частинами 4, 5 статті 57, частиною 4 статті 78 Господарського кодексу 
України та пунктом 20 частини 1 статті 43, частиною 4 статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сталого функціонування 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ», 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Збільшити статутний капітал КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на суму 20 000 000,00 

(Двадцять мільйонів) гривень за рахунок внеску власника на розрахунковий рахунок 

підприємства, що відкритий в комерційному банку. 

 

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» (генеральний директор – Воротинцев В.А.) розробити та 

подати на затвердження управління майном обласної ради нову редакцію статуту 

підприємства. 

 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на управління майном 

обласної ради та Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної 

ради з питань: бюджету та управління майном; житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку. 

 

 

 
ГОЛОВА  

ОБЛАСНОЇ РАДИ  О. БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про збільшення статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"» 

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення сталого функціонування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» (далі – КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»). 

 

1.  Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Звернення КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» № 32/2460 від 22 липня 

2021 року. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» являється основним виробником 

послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в містах: Полтаві, 

Карлівці, Кобеляках, смт: Опішні, Шишаках, Н. Санжарах, Котельві, Машівці 

та с. Стасі. Обслуговує 9 водозабірних майданчиків, які об’єднують 60 

свердловин, 15 окремо розташованих свердловин, 56 насосних станцій 3-го 

підйому, 9 майданчиків каналізаційних очисних споруд, 49 каналізаційних 

насосних станцій, потужне енергетичне та допоміжні господарства. 

На балансі підприємства рахується: 

- 840,845 км мереж водопроводу, з яких 417,770 км ветхих та аварійних; 

- 467,342 км мереж водовідведення, з яких 166,103 км ветхих та 

аварійних. 

Технічний стан основних засобів щороку погіршується, знос їх досяг              

75,2 %. Більше половини основних засобів відпрацювало нормативні строки 

(30-40 років), потребують оновлення. Внаслідок значного фізичного зносу 

основних засобів щороку збільшується кількість аварій. 

Більшість об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які 

перебувають на балансі підприємстві, були збудовані у минулому столітті. 

Наразі майже всі вони потребують модернізації відповідно до сучасних вимог. 

Аварійність колекторів призводить до погіршення екологічного стану            

м. Полтава та якості послуг з водопостачання та водовідведення.  

Деякі свердловини потребують модернізації або реконструкції з метою 

підвищення їх продуктивності та зниження використання електроенергії. 

Виділення коштів дозволить КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» 

придбати енергоефективне насосне обладнання, провести капітальний ремонт 

та реконструкцію гостроаварійних ділянок водопровідних та каналізаційних   

мереж, підвищити ефективність, якість та безпеку надання підприємством 

послуг споживачам. 
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3. Суть проєкту рішення 

 

Фінансування для можливості здійснення капітальних видатків шляхом 

збільшення статутного капіталу далі – КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» за 

рахунок коштів обласного бюджету шляхом перерахування внеску на 

розрахунковий рахунок підприємства, що відкритий в комерційному банку. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Господарського кодексу України.  

 

5.  Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проєкту рішення потребує матеріальних затрат з обласного 

бюджету на суму 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень. 

 

6. Позиція заінтересованих органів 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованих органів. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт не потребує громадського обговорення.  

 

8. Запобігання корупції 

 

Запобігання корупції забезпечується заходами передбаченими в 

Антикорупційній програмі КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ». 

 

9. Прогноз результатів 

 

Збільшення статутного капіталу підприємства забезпечить часткове 

фінансування капітальних видатків з метою надання якісних послуг з 

водопостачання та водовідведення в Полтавській області.  

 

 

Голова постійної комісії  

обласної ради з питань  

житлово-комунального  

господарства, енергозбереження,  

будівництва, транспорту та зв’язку  С. БЄЛАШОВ 

 


