
Додаток 4

до Порядку проведення
вiдкриr ого обговорення проектiв

рiшень НацiональноТ KoMiciT, що
здiйснюс державне регулювання

у сферах енергетики та
комунальних послуг

Протокол

Вiдкритого обговорення rrроекту постанови НКРЕКП щодо схваJIення

IнвестицiйноТ програми на 2019 piK по КП <Щнiпроводоканал))

1 8.0б,2019
початок о 10 год.00 хв.

Актова зала КП <fiнiпроводоканал))
вул. Троiцька,21а

Запрошенi: Самiлик Олексiй IVlиколайович заступник директора департаменту
благоустрою та iнфраструктури Щнiпровськоi MicbKoi ради, Корлиш Щмитро
евгенович директор КП кЩнiпроводоканап>>, Щовгань Анлрiй Вiкторович перший
заступник директора КП кЩнiпроводокан€ul)), КасьяновськиЙ Свген
Владиславович заступник директора з гIоточних та капiтальних peMoHTiB КП
<fiнiпроводоканап)), Ребрина Наталiя ГеннадiТвна секретар вiдкритого
обговорення, начальник вiддiлу капiтальних вкладень КП <Щнiпроводоканал)),

Присутнi: IТТевченко Ольга АнатолiТвна голова вiдкритого обговорення
(слухання) - головний спецiалiст Управлiння НКРЕКП у fiнiпропетровськiй
областi, Самiлик Олексiй Миколайович заступник директора департаменту
благоустрою та iнфраструктури ffнiпровськоТ мiськоI ради, Корлиш ffмитро
евгенович директор КП <Щнiпроводоканал>>, Щовгань Анлрiй Вiкторович перший
заступник директора КП <Щнiпроводоканал)), Касьяновський Свген
Владиславович заступник директора з поточних та капiтальних peMoHTiB КГI
<Щнiпроводоканал>), Ребрина Наталiя ГеннадiТвна секретар вiдкритого
обговорення, нача_пьник вiддiлу капlтаJIьних вкладень КП <lнiпроводоканыI)).

Iншi учасники в кiлькостi: l5 осiб згiдно реестру.

Порядок денний: Обговорення питання щодо необхiдностi схваJIення проекту
постанови НКРЕКП <Про схваJ,Iення IнвестицiйноТ програми КГI
<lнiпроводоканаJI>> ДIИР на 20l9 piK, розгляд пропозицiй та зауважень.

Слухали:
По першому питанню головного спецiалiста Угrравлiння НКРЕКП у

lнiпропетровськiй областi - Шевченко Ольгу АнатолiТвну, щодо необхiдностi
схвапення Iнвестицiйноi програми пiдприсмства на 2019 piK.



Iнвестицiйна програма кП <ЩнiпроводоканаJI)) розроблена вiдповiдно

<порядку розроблення, погодження та затвердження iнвестицiйних програ,,

суб'ектiв господарювання у сферi централiзованого водопостачання та

водовiдведення)), затвердженого Постановою НКРЕКП вiд 14.09-20 1 7 J\ъ1 1 3 1,

Iнвестицiйна npo.puru кП <ЩнiпроводоканаJI)) погоджена рiшенням

ЩнiпропетровськОi MicbKoT радИ вiд 25.07.2018 JV911/З4 з обсягом фiнансування
40 бjб, з7 тис. грн. за рахунок амортизаЦii, у тому числi:

з водопостачання 24 892,67 тис.грн.;

з водовiдведення \5'7 4З,]0 тис.грн.
Iнвестицiйна програма пiдприемства мiстить перелiк заходiв, спрямованих на

реконструкчiю та розвиток еистеми водопостачання та водовlдведення, а саме:

1. Капiтальний ремонт фiльтрiв Кайдацькоi НФС.
2. Замiна насосних агрегатiв.
3. Реконструкцiя ВНС кIгрень>.

4. Реконструкцiя КНС Jф69.

5. Реконструкшiя самопливного колектору по вул. Орловська.

ОбговореннЯ прО схваленнЯ IнвестиЦiйноТ програмИ на 2019 piK були

проведенi на вiдкритому слуханнi 20 вересня20118 року,

Вирiшили:
Пiдтримати необхiднiсть схвалення проекту постановИ нкрЕкП <ПрО

схваJIенНя Iнвестицiйноi програми КП <Щнiпроводоканл)) ЩнiгrровськоТ MicbKoT

РадИ на 20i9 piK. з обсягоМ фiнансуВання 40 бзб, 37 тис. грн. без пдВ за рахунок
амортизацiйних вiдрахувань, у тому числi:

з водопостачання 24 892,6'7 тис.грн.;

з водовiдведення |5 ]4З,]0 тис.грн.

Заперечення та доповнення:
При цьому, розглянувши пропозицiТ департаменту iз реryлювання вiдносин у

сферi'центраJIiзованого водопостачання та водовiдведення нкрЕкп, щодо

необ*iдностi часткового зменшення суми фiнансування заходу <капiтальний

ремоцт фiльтрiв 1961 року булiвничтва на Кайдацькiй насосно-фiльтрувальнiй

Ьтанцii у м.ЩнiпропетроВську)) для забезпечення виконання в повному обсязi у
2о]-9 рочi заходу <РеКонструкцiя систем водопостачання та водовiдведення м-

Щнiпропеrроu"uпu внС ,,I.p.nuu та вилученнЯ заходу <<Реконструкltiя

самопливного каналiзацiйного колектору Д3O0мм по вул. Орловськiй вiд

житловогО булинкУ J,fs28 до вул. Несторова у м.Щнiпро> та направлення

вивiльнених коштiв на фiнансування заходу креконструкчiя систем

водопосТачаннЯ та водовiдВеденнЯ м.ЩнiгlрО НСВ-69)> кП <ЩнiпроводоканаJI))

мусить його вiдхилити, у зв'язку iз тим, що рiчний iнвестицiйний план

,riдrrрrur.r"u на 2019 piK з данимИ заходамИ погоджено органом мiсцевого

самоврядування, проведено вiдкритi обговорення, укладенi договори на

"rnorrb""" робiТ та станОм на теперiшнiй час проведено оплату та розпочатi

роботи по цим заходам.



вlдкритост1.

Протокол пiдпrсалЕ;

Голова вiдкритого обговореннlI
Головний спецiалiст Управлiння НКР
у Щнiпрог{етровськiй областi о.А.Шевченко.

Самiлик

Корлиш

А.В.!овгань

С.В,Касьяновський

Заступник директора департаменту
благоустрою та iнфраструктури
.Щнiпровськоi MicbKoi ради

Щиректор КП <ЩнiпроводокаIlал>

Перший заступник директора
КП <Щнiпроводоканап)

Заступник директора з поточних
та капiта_пьних peMoHTiB
КП <[нiпроводокан€Lп))

Секретар вiдкритого обговорення,
нач€Lпьниквlддlлукапlт€Lпьнихвкладецу-],,У

/


