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Протокол

ПроВеДеннявiдкритогообгоВоренняПросктУПосТаноВиНКРЕКП
uПро.*"-.""".*i'доIнвестицiйнотпро.рu'"КоМУfiАЛъНоГо

шдпри€мствд (днIпроводокдндл) Ыгровськоi мlсъкоi рдди

на 2020 piK та внесення змiн,до постанови НаЦiОНаЛЬНОi KoMiciT' ШО ЗДiЙСНЮС

ДержаВнереГУЛюВання.,ч-сферахенерГеТИкиТакоМУнаПЬнихПослуГ'Г J 
вiд 17 сiчня 2О20 року Nsl82>)

вонлайн-форматiзвикористанняМпрограМногозабезпеченняZооМ

06.10.2020
початок о 10 год, 00 хв,

Запрошенt:

- Зас,гупник начальника вiддiлу

Лю6lнецо*u Юпi" Володимирiвна,

- заступник мiського голови :
директор департаменту соцlаJIьноl

Пiллубний Елуарл Станiславович,

Присутнi:

Доrаток 4
:о Поря:к) прве-fення вi:ьрltтого

обговорення проектiв pli шень

Нацiонатьноi Korricii, шо зJ,it'lсtпос

державне рег},--Iювання 1 сферах

енергетики та ком}ъа,-lьних пос,;I}т

КП <ЩнiпроводоканыI))
вул. ТроТцька,21а

НКРЕКП у .Ц,нiпропетровськiй областi

питань дiяльностi виконавчих органiв,

полiтики ЩнiпровськоТ MicbKoT ради

Головуюча,

- заступник начальника вiддiлу нкрЕкп у .щнiпропетровськiй областi

Любiнец"*ъ Юпi" Володимирiвна (дистанuiйно),

- заступниК мiськогО головИ з питанЬ дiяльностi виконавчих органiв,

директоР департаМент| соцlаJIьнОТ полiтики !,нiпровськоi MicbKoT ради

ПiдлубниИ Вдуард Станiславович (дистанчiйно),

-ДирекТорКП<<!.нiпровоДоканаJI>.ЩовганьАндрiйВiкторович,



- головний iнженер КП <Щнiпроводокан€Lп> Корлиш Щмитро Свгеновiлч,

- заступник головного iнженера КП <Щнiпроводоканал) Рескаленко Юрiй
Володимирович,

Секретар,

- нача,,Iьник виробничого вiддiлу КП <Щнiпроводоканал)) Ребрина Наталiя
геннадiiвна.

ЗаресструвzLпись представники громадськостi у кiлькостi чоловlк.

чоловiк.

1. Обговорення проекту постанови НКРЕКП uПро схвалення з]\1lн до
IнвестицiйноТ програми КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИСIvIСТВА
(ДНIПРоВоДоКАНАЛ> ШIПРОВСЪкОi MICbKoi рдди на 2О20 piK та
внесення змiн до постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне
реryлювання у сферах енергетики та комун€Lльних послуг, вiл 17 сiчня 2020
року Ns182>.

2, Наявнiсть зауважень та пропозиttiй, що надiйшли на електронну i
поштову адресу, пiд час TepMiHy збору пропозицiй та зауважень.

Gлухали:

Голову вiдкритого обговорення, заступника начальника вiллiлу НКРЕКП у
Щнiпропетровськiй областi Любiнецьку Юлiю Володимирiвну, яка повiдомила,
що на засiданнi Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у
сферах енергетики та комунztльних послуг, проводилося у формi вiлкритого
слухання 2З вересня 2020 року, схвапено проект постанови <Про схв€L,Iення
змiн до Iнвестицiйноi програми КОМУНАЛЬНОГО ШДПРИСМСТВА
(ДНIПРОВОДОКАНАЛ)) ДНIПРОВСЪКОТ N4ICbKoi рдДи на 202О piK та
внесення змiн до постанови Нацiона_гrьноi KoMicii, що здiйснюс державне
реryлювання у сферах енергетики та комунuLльних послуг, вiд 17 сiчня 2020
року Nsl 82>.

24 вересня 2020 року на офirriйному сайтi НКРЕКП було розмiщено
повiдомлення про проведення вiлкритого обговорення проекту постанови
НКРЕКП пПро схвалення змiн до Iнвестицiйноi програми КОМУНАЛЪНОГО
шлIриемствА кднIпроводокАнАл)) днIпровсъкоi мIсъкоi рдди
на 2020 pik та внесення змiн до постанови Нацiональноi koMicii, що здiйснюс



.]eP/haBHe РеГ\ --IЮВання v СфеРах енергетики та комунЕuIьних послуг, вiд 17
сiчня 2020 рок}, JYs 182)).

Проект постанови НКРЕКП разом з протоколом вiлкритого обговорення
зrtiн .lo Iнвестицiйноi програми КП (ШIпроводокАнАл) ДНIПровсъкоi
\,IIськОi рддИ на 2О20 piK та обгрунтовуючими матерiалами, для прийняття
рiшення. оприлюДнениЙ на офiuiЙномУ веб-сайтi нкрЕкП в мережi IHTepHeT
iltti,,. ,,, i, ,, .rlсгс.g ,r .Lla.clata fi]earciyProektvi2020ipr_222ipг_222-2020.pdf ,

заr,важень та пропозиuiй до оприлюднених матерiалiв вiд фiзичних та
юри.]ичних осiб, Тх об'сднань, якi згiдно повiдомленнJI прийма.,lись НКРЕКП до
05 .,r,.овтня 2020 poKJ- не надходило.

КП <<Днiпроводоканzlп)) звернулося до нкрЕкП iз заявою щодо схв.Lлення
iнвестицiйнот програми пiдприсмства на 2020 pik зi змiнами. Надана
лiцензiатом iнвестицiйна програма розроблена з дотриманням вимог Порялку
розроблення, погодженнЯ та затвердЖеннЯ iнвестиЦiйних програм суб'сктiв
господаРюваннЯ у сферi централiЗованогО водопосТачаннЯ та водовiдведення,
затвердЖеного постановоЮ нкрЕкП вiд l4.09.20l7p. Ns1l3l, протоколу
вiлкритого обговорення на мiсцях вiдповiдно до Порялку проведення
вiлкритого обговорення проектiв рiшенъ нкрЕкП, затвердженого постановою
НКРЕКП вiд 30.06.2017р. J\Ъ866.

Згiдно 3 проектом постанови нкрЕкП обсяги фiнансування lнвестицiйноТ
прогцлми КП <<Днiпроводоканuш>) на 2020 piK зi змiнами скJIадають 38 9б4, 835
тис. грн. (за рахунок амортизацiйних вiдрахувань), у тому числi:

- з водопостачання 23 881,238 тис.грн.;
- з водовiдведення l5 083,597 тис.грн.

При цьому, необхiдно внести змiни до Iнвестицiйнот програми кп
<<fiнiпроводоканzLт)), а саме :

l. включИти захiД <Капiта.irьний ремонТ фiльтрiв 1961 року булiвництва на
кайдацькiй насосно-фiльтрувальнiй станчii у м. !нiпропетровську)) замiсть
<<реконструкчiя фiльтрiв l968 року будiвництва на Ломовськiй насосно-
фiльтру,Вальнil:t станuii У м. Щнiпро> на суму |3428,123 тис.грн. за рахунок
амортизачiТ.

2. включити заходи довиконання iнвестицiйного плану за20l9 piK, а саме:



_ <прилбання обладнання, спецтехнiки, приборiв облiку ВОДИ, РеГУЛЯТОРlВ

тискУ та запiрноi арматУри)) на сумУ 2991,372тис,Грн,, за рахунок коштiв, що не

пiдлягають поверненню,

- захiд <капiтальний ремонт фiльтрiв 1961 року булiвничтва на Кайдацькiй

насосно-фiльтрувальнiй станчii у м- !нiпропетровську)) на суму 14514,986

тис.грн. за рахунок коштiв, що не пiдлягають поверненню,

- <реконструкчiя систем водопостачання та водовlдведення

м..Щнiпропетровсь*u нсв-О9> на суму 9223,2з1 тис.грн., за рахунок коштiв, що

не пiдлягають поверненню.

ЗаступниК мiськогО головИ з питанЬ дiяльностi виконавчих органiв,

.fиректор департаменту соцiальнот полiтики Щнiпровськоi MicbkoT радл1

пiллубний Еду;рд Станiславilвич пiлтримав та наголосив, шо заходи зазначенi

в iнвьстицiйнiй програмi Кп <щнiпроводоканал)) с доцiльними та необхiднимt,l,

секретар вiдкритого обговорення, нач€шьник виробничого вiддiлу

капiтальнихВклаДенЬКПкЩнiпровоДоканzlл))РебринаНаталiяГеннадi[вна
повiдомила' що проекТ постанови нкрЕкП ,,Про схвалення змiн до

Iнвестицiйнот програми КП кЩнiпроводоканаJI)) на 2020 piK та внесення змiн до

постаноВи Нацiональноi KoMicii, шо здiйснюс державне регулювання у сферах

енергетики та комун€tлЬних послуг, вiд 17 сiчня 2020 року Ns l82)) оприлюднена

на веб-сайтi пiдПриемства в мереЖi IHTepHeT vodokanal.dp.ua зауваження та

пропозичii до оприлюднених матерiалiв приймалися вiд фiзичних та

юрид.tsчНих осiб, ix об'едНань У TepMiH до 05 жовтнЯ 2о2о, заявки лля участi у

вiлкритому обговореннi В онлайн-форматi з використанням програмного

забезпечення ZOOM проекту рiшення, прийм€шися також до 05 жовтня 2020

року в письмовому таlабо електронному виглядi, Зауважень, пропозицiй вiд

фiзичних та юридичних осiб, ii об'еднань У письмовому та електронному

виглядi не надходило.

Вирiшили:

1. погодити проект постанови нкрЕкп <про схваJIення змiн до

Iнвестицiйнот програми коI\4ундльного пlдприсмствд
кЩ{IПРоводокдндл; днIпровсъкоi MICbKoi рдди на 2020 piK та

внесення змiн до постанови Нацiональноi koMiciТ, що здiйснюе державне

реryлювання у сферах енергетики та комуншIьних послуг, вiл 17 сiчня 2020

ъо*у Nчl82> у cyMi 65 б94,424 тис.грн. (без урахування пдв) без змiн та

зауважень.



2. Протоко-;t вiлкритого обговорення направити до НКРЕКП та
опрt,l--Iю_]нрlти на офiшiЙному веб-саЙтi КП (ДНIПРОВОДОКАНАЛ>.
Заперечення та :оповнення: - вiдсутнi.

Bi_rKplrle ()t5гов()реннЯ BBaDKaTti Taк}l]\l. щО вirбl,лосЬ з порYшенняМ процедури, встановленоi Порялком проведення
Bi_lKpttTtlto tltll,t,lвtlренttя проекгiв рiшень нкрЕкп, затвердженого постановою нкрЕкП вiл 30 червня 20l7 року Ns 866. Hi.

Вi.lкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та
вi:критостi.

Протокол пiдписали:

Заступник нач€Lпьника вiддiлу
нкрЕкп
1, Днiпропетровськiй областi

Заступник мiського голови
з питань дiяльностi виконавчих органiв,
диРектор _1епартаменту соцiальноi полiтики
!нiпровськоi MicbKoi ради

lиректор КП <Щнiпроводо

Головний iнженер
КП <ДнiпроводоканаJI))

qr6,

Заступник головного iнженера
КП <Щнiпроводоканал))

Секретар вiлкритого обговорення,
начальник виробничого вiллiлу
КП к!нiпроводокан€Lп))

Ю.В. Любiнецька

Е.С.Пiдлубний

А.В. Щовгань

!.С. Корлиш

Ю.В.РескЕLпенко

Н.Г. Ребрина


