
протокол
Вiдкритого обговорення (сrгlо<ання), ЩоДо внесення змiн до IнвестицiйноТ

програмИ пiдприемства на 2018 piK та затвердження Iнвестицiйноi програми
пiдприемства КП <ЩнiпроводоканаD) на 2019 piK.

Мiсце проведення: {ата:

актова зала КП <!нiпроводоканаJI)) 20.09.2018
вул. Троiцька,2|а, м. !нiпро початок: 10 год. 00 хв.

ПРИСУТНI:

кордиш
Щмитро'€вгенович

ЛЮБIНЕЦЬКА
Юлiя Володимирiвна

Голова вiдкритого обговорення (слухання) -

" директор пiдприсмстваКП <!нiпроводоканаJI)>

Засryшник начzLльника управлiння - FIачальнIк
вiддiлу конц)ольних перевiрок в сферi
комун.rльних послуг Управлiння НКРЕКП у
Щнiпропетровськiй областi

лисЕнко Заступник мiського голови з tIитань дiяльностi
Михайло Олександрович виконаваIих органiв, директор департаменту

благоустрою та iнфраструктури .Щнiпровськоi
MicbKoi ради

ЛЕВЧЕНКО Засryпник директора з юридичних та fIравових
Ростислав Павлович tIитань та уrrравлiння персонtLлом

КП <Щнiпроводоканал>)

РЕСКАЛЕНКО Головний iнженер КП <ЩнiпроводоканаJI)
Юрiй Володимирович

РЕБРИНА Начальник вiддiлу
Наталiя ГеннадiiЪна капiтальних вкладень КП <ЩнiпроводоканiLлD

СКУБЧЕНКО Секретар вiдкритого обговорення,
Ольга Василiвна фахiвець iз зв'язкiв з громадськiстю та пресою

КП <Щнiпроводокан€Lл)



Iншi учасники в кiлькостi 4 особи.

ПОРШОКДЕННИИз

Обговорення питання щодо пiдтримки проекту рiшень НКРЕКП, на
виконаннrI п.2.7 Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв

рiшень НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе державне реryлювання у сферах
енергетики та комун€tпъних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП вiд
30.06.2017 М866 КП <Щнiпроводоканаll>) на якому повiдомляс про внесення
змiн до Iнвестицiйноi програми пiдприсмства на 2018 piK та затвердження
Iнвестицiйноi програми пiдприемства на 2019 piK.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню: надано слово Ребринi Н.Г. - начапьнику вiддiлу
капiтальних вкладень КП <Щнiпроводокан€Lл) яка повiдомила, що
Iнвестицiйнi програми КП <Щнiпроводоканаll) розробленi вiдповiдно
<Порядку розроблення, погодження та затвердження iнвестицiйних програМ
суб'ектiв господарювання у сферi централiзованого водопостачання та
водовiдведення>>, затвердженого Постановою НКРЕКП вiд |4.09.20t8 J\Ъ 1 13 1 .

Iйвестицiйна програма зi змiнами на 2018 piK та Iнвестицiйна програма
на 2019 piк, КП <,Щнiпроводоканulл)> rrогоджена рiшенням ,Щнiпровськоi
MicbKoT ради вiд25.07.2018 М11/ 34 з обсягом фiнансування iнвестицiйноi
lrро|рами пiдприсмства на 2018 piK 40 4071533 тис. |рн., у тому числi:

- з водопостачанъlя 24 987,7 тис. грн. - за рахунок амортизацiйниХ
вiдрахувань з централiзованого водопостачання;

- з водовiдведення 15 419,833 тис. грн. - за рахунок амортизацiЙнИХ
вiдрахувань з централiзованого водовiдведення.

Обсяг фiнансування iнвестицiйноi програми пiдприемства на 2019 piK

становить 40 б3бо37l тис. |рн., у тому числi:

- з водопостачання тис. 24 892,673 .рн. - за рахунок
вiдрахувань з централiзованого водопостачання ;

- з водовiдведення тис. \5 74З,698 .р". - за рахунок
вiдрахувань з централiзованого водовiдведення.

амортизацiйних

амортизацlиних

Iнвестицiйнi про|рами
спрямованих на реконструкцiю
водовiдведення, а саме:

пiдприемства мiстятъ перелiк заходiв,
та розвиток системи водопостачання та



1. Реконструкцiя мереж водопостачання;
2. Реконструкцiя фiльтрiв 19б1 року будiвництва на Кайдацъкiй

насосно-фiльтрувальнiй станцiТ .

з. Придбання обладнання, приборiв облiку, реryляторiв тиску та
запiрноi арматури;

4. Реконструкцiя будiвлi решiток на ЛСА;
5. Реконструкцiя систем водопостачання та водовiдведення ВНС

<<Iгренъ>>

6. Реконструкцiя систем водопостачання Td водовiдведенrrя НСВ
Ns69

7. РеIсонструкцiя самопливного каналiзацiйного колектору Щ300 по
вул. Орловськiй.

Питання тр зауваження вiдсутнi.

Голосували:

За - 11 осiб
Проти - 0 осiб
Утримались - 0 осiб.

УХВАЛИЛИЗ

1. Визнати таким, що вiдбулося вiдкрите обговорення щодо BHeceHHrI змiн
до Iнвестицiйноi програми пiдприемства на 2018 piK та затвердженнrI
Iнвестицiйноi програми пiдприемства на 20t9 piK, засiдання проведене
на засадах гласностi та вiдкритостi.

2. Пiдтримаllи необхiднiсть щодо внесення змiни до Iнвестицiйноi
про|рами пiдприемства на 2018 piK та затвердження Iнвестицiйноi
програми пiдприемства на 2019 piK

Iнших зауваженъ та пропозицiй в письмовому та електронному виглядi
КП <Щнiпроводоканап) не отрим€шо.

Протокол пiдписали:

Голова вiдкритого обговорення - ;-.,
,Щиректор пiдприемства КП <,ЩнiпроводоканчLл>) q-'{ Кордиш ,Щ.С.



\

Заступник мiського голови, директор департuЬ,
благоустроIо та iнфраструктури !нiпровс*оТ \
MicbKoT ради 

'\\

Заступник,директора з юридичних та
правових питань та управлiнЙ
персон€Llrом КП <ЩнiпроводокансLD)

Головний iнженер КП <Щнiпроводокан€Lл>

Начальник вiддiлу капiтальних
вкладень КП <ЩнiпроводоканаlI)

Ю. В. Любiнецька

М.о. Лисенко

Левченко Р.П.

Секретар вiдкритого обговорення, /
фахiвецъ зi зв'язкiв з громадськiстю та пресою /П/
КП <ЩнiпроводоканЕUI)> /,r( ', 

' о.в. Скубченко-rT-


