
протокол

Вiдкритого обговореншI проектУ рiшень нкрЕкП щодо cxBaJIeHHlI

Iнвестицiйноiтlпrогпаминl2оOrЪ-rlЬ"ir1}'fi"ix:ОВОДОКаНаJD).

Мiсце проведеннrI:

Актова заJIа иКП <<.Щнiпроводоканап)>

вул. ТроТцька,21а
IIрисутнi:

Любiнецька
юлiяволодимирiвна Головавiдкритогообговорення

, (сrгр<ання) - заступник начапьника yIIpaBJIlHH-яI

- начшIьник вiддirry коЕтролъЕих rrepeBipoK в

сферi комун€Lлъних послуг Управлiння
НКРЕКП у ЩнiпрогIетровськiй областi

Заступник мiського голови з питанъ

дiяльностi виконавчих органtв, директор

,Щата:

ф, 07.05.2018
початок о 10год.00 хв

Лисенко
Михайло Олександрович

Корлиш
Щмитро €вгенiйович

рескаленко
Юрiй Володимирович

касьяновський
€вген Владиславович

Ребрина
IIаталiя Геннадiiвна

департаменту благоустрою та iнфраструктури

Щнiпровсъкоi MicbKoT ради

Щиректор КП <Щнiпроводоканап)

Засryпник головного iнженера
КП к,ЩнiпроводоканаD)

Засryпник директора з поточних та
капiтальних peMoHTiB КП <,ЩнiпроводоканаD)

секретар вiдкритого обговорення, начzLльник

вiддilry капiтальних вкJIадень
КП <,Щнiпроводоканал>>

Iншi учасники в кiлькостi: 12 осiб згiдно реестру.
ПОРЯДОК ЩЕНIIИЙ:
1. Обговорення питаннlI щодо необхiдностi cxBaJIeHHrI IнвестицiЙнОi

програми КП <ЩнiпроводоканаJD) на 2018 piK, розгJuIд пропозицiЙ та

зауважень.
Слухали

IIо першому питанню заступника начаJIъника управлlннrl - началъНИКа

вiддilry контролъних перевiрок в сферi комунагIьних посJryг УправпiнНЯ

НкРЕКII у ,Щнiпропетровськiй областi - Лубiнець Юлiю Володимирiвну щодо
необхiдностi схвалення Iнвестицiйноi lrрограми пiдприемства на 2018 piK.

Iнвестицiйна програма КП <.ЩнiпроводоканаJI) розроблена вiдповiдно до
<Порядку розроблення, погодження та затвердження iнвестицiйних проГраМ



суб'ектiв господарювання У сферi центра-гriзованого водопостачаннrI та
водовiдведення>), затвердженого Постановою НКРЕКП вiд 14.09.2017 Jф 1 13 1 .

IнвестиЦiйна програма кП <,Щнiпроводокан€LD> погоджена рiшенням
Щi_"р9".rровськоi MicbKoi ради вiд 20.09.2ап Ns16/24 з обсягом фiнансуваншI42 916,9б1 тис. грн., у тому числi:

рахунок амортизацiйних

рахунок амортизацiйних

програми на 2018 piK були
2017 року.

М.о. Лисенко

е. Кордиш

ar
за

Iнвестицiйна проlрама пiдприемства мiстить перелiк заходiв, спрямованих
на реконструкцiю та розвиток системи водоrrостачаннrl та водовiдведеннrl, а
саме:

1. Реконструкцiя мереж водопостачаншI;
2. Реконструкцiя фiльтрiв 1961 року будiвництва на КНФС;
3. ПридбаннrI обладнання, приборiв облiку, peryJUITopiB тиску та запiрноi

арматури;
4. Реконструкцiя будiвлi решiток на ЛСА.
Обговорення про cxBaJIeHHrI Iнвестицiйноi
проведенi на вiдкритому слуханшI 01 вересня
Питання та зауваження вiдсутнi. 

.

Голосува_гtи:
- За: 18 осiб
_- Проти: 0 осiб
- Утримались: Q особи.
Ухвалили:
Прийняти рiшення щодо cxBaJIeHmI Iнвестицiйноi програми кп

<.ЩнiпроводоканzIJI> на 2018 piK.
IншиХ зауважеНъ та прОпозицiй в писъмовому та електронному виглядiКП <.ЩнiпроводокаЕчtD) на отрим€lло.

Протокол пiдписали:
Голова вiдкритого обговореннrI
Заступник начальника
- начЕLльник вlддlлу к
перевiрок в сферi ко ЦЬндu<_,."
послуг Управлiння

у .Щнiпропетровсъкiй Ю.В.Jftобiнецька

З питань дiяльностi виконавчих органiв,
директор департаменту благоустрою та,
ЩнiпровсъкоТ MicbKoi ради

.Щиректор КП <Щнiпроводокан€LD)

Заступник головного iнженера
КП <.Щнiпро в одоканЕLл))

рескаленко



!i

l

i/

Засryшншс мреrrrора з поточнIо(
та кашiтальнр< peMoHTiB
КII <.Щнiпроводоканал>)

Секретар вiдсритого обговорення,
Еачалъник вiддilry капiталънlD( вкJIаде
ItГI <.Щнiпро в одок€}нztш)

е.В.Касьяновсъtолй

Н.Г. Ребрина


