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кЩнiпроводоканал)> Рескаленко Юрiй

чоловlк.

чоловlк.

Зарееструвfu,Iись представни ки громадськостi у кiлькостi

1. ОбгоЁорення затвердження Плану розвитку систем централiзованого
водопостачання та iшентралiзованого водовiдведення на 2022-2026 роки та
IнвестицiйноТ гIрограми пiдприсмства на 2022 piK КОI\4УНАЛЬНОГ'О
ПIДГtРИеМСТRА ,(ДнIПРоВоДокАнАл) днIпровськоi I\4Iсъкоi

2. Наявнiсть зауважень та пропозицiй, що надiйrr_rли на електронну i
поrлтовуlалресу, пiл час r,ермiну збору пропозицiй та зауважень.

ГолоЁу вiдкритого обгЬворення, заступника директора з поточних та
капiтальних, peMoHTiB КП <!нiпроводоканал)) Касьяновського евгена
Владиславовича, який повiдомив, що на виконання <Порялку розроблення,
погодження ,га затвердження tнвестицiйних програм суб'ектiв господарювання
у сферi чентралiзоваFlого водопостачання та централiзованого водовiдведення,
лiцензува,ння лiяльностi яких здiйснюс Нацiональною комiсiсю, шо здiйснюс
ДеРЖаВН9 ]РеГуЛЮВаНня у сферах енергетики та комунальних послуг)),
затверд}кеного Ilос] а}{овою НкРЕКП вiд 02.|2.202а2 }l'9231 1, розробленi
IНВестицiйна програма па 2022 piK та Плану розвитку систем централiзованого
ВоДопqqтачання т8 централlзованого водовiдведення на 2022-2026 роки
КОМУНАЛЪНОГО :,, , ,' . ПIДПРИеI\4СТВА (ДНIПРОВОДОКАНАЛ))
д}lIпровськоI N,I I с bKoI, рАfiи.

ПРОеlт ]Iнвестиrtiйноi програми на 2022 piK та Плану розвитку систем
централiзQваного водопостачання та шентралiзованого водовiдведення кп
((Д}{(ПРОВОДОКАI'IАЛ)) ЛМР на 2022-2026 роки. оприлюдненi на офiчiйному
uЬб-СаИтi,КП ((ДI IIПРОВОДОКАI{АЛ> в мережi IHTepHeT vodokana_l,dp.ua
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]:] ] на проект\ваннrl захо_fiв <Реконструкцiя са]\1опливного каналiзаIriйногr.l

колектор1 fi900 i\,lM в pailoHi булинку ЛЪ38 по вул, Березинська у м.fiнiпРi>> На

с\му ]44,15 Tl,tc. "грн та <rКапiтацьний ремонт бу,лiвлi Решiтt,lк iз замiнок)
JJ

обладнання'на-ЦСАl> на с),м} l470,00 тис. грн. за рахунок амортрrзацiТ.

План розвитку систем

кРеконструкцiя насосноТ станцiТ водовiдведення Ns59) на суму

]а pAx\i нок амортизачiТ;

централlзованого водопостачання та

централiзоЁiного водовiдведення КП <fiнiпроводоканал)) розроблено на 2022 _

2О26 роки та обсяги фiнансування складають 405 215,76 тис. грн., у тоМУ ЧиСЛi:

за рахунок аморl,изацiйних вiлрахувань на суму 305 215,76 тис. грн, за рахунОК
виробничих iнвес,rицii з гrрибутку на суму 100 000,00 тис. грн.

Заступнйк мiськtlго голови з питань дiяльностi виконавчиХ

органiв, лир,9,щтор департаменту благоустрою та iнфраструктури ЩнiпровськоТ

м!ськоТ ради, Лисенко Vtиха.lлl_Олександрович пiдтримав та наголосив, Що

заходи ,зазначенi в lrrвестиltiйнiй програмi на 2022 piK та План розвитку На

2022:2О26 рqки КП <Щнiпроводокана-ц)> с доцiльними та необхiдними i

пропонус пiдiримати необхiднiсть затвердження Плану розвитку на 2022-2026

роки та IнвестицiйrrоТ програми КП <!нiпроводоканаJ,I)) на 2022 piK,

, За.rупник лиректора з поточних та капlтальних peMoHTiB КП
<[нiпроводоканалt>,(асьяновський Свген Владиславович повiдомив, ШО

Iнвес,гицiйна програма на 2О22 piK та План розвитку на 2О22-2О26 роки КП
<<Щнiпроводоканал>, оilрилюдненi на веб-сайтi пiлпри€мства в мережi IHTepHeT

vqdo.k_anal.dp.ua зауваження та пропозицiТ до оприлюцнених матерiалiв

прийм,алися вiд фiзичних та юридичних осiб, Тх об'сднань у TepMiH до 29 черВнЯ

2021 ,року, заявки для участi у вiлкритому обговореннi в онлайн-форматi З

використаFIня:м проrрамного забезпечення ZOOI\4 проекту рiшення, приймалися

також До 22,червня 202l року в письмовому таlабо електронному виглядi.

Зауважень, пропозишiй вiл фiзичних та юридичних осiб. Тх об'слнань у
tхlисъмовомуl та електронному виглядl не надходило.
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на засадах гласност1 та

Шевченко

М.о.Лисенко

А.В. !овгань

рескаленко

fi.П.Ващук

С.В.Касьяновський

(fu}.*/ н.г ребрина
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Посада Пiдпис

Jlисенко М.о.
Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконаффр
органiв, директор департаменту благоустрою та 

/ \ДI
iнфраструктури flнiпровськоТ MicbKoI ради ' !' Ц" Ьr--

2 LLIевченко о.А. Головний спецiалiст вiддiлу НКРЕКП у Щнiпропетровськiйобластi _-<
} fiовгань А.Г}, ,Щиректор пiдприсмства КП "!нiпроводоканаЛ " ,"- _"Z
4 Реска-ценко Ю.В. I-оловний iнженер КП "!нiпроводоканал" * \ __р--,-э\ \, -/ -

) Ващук Д.П. Заступник головного iнженера КП "Щнiпроводоканал"
l{

6 Касьяновський С.В.
Заступник директора з поточних та капiтальних ремонiiБ 

7Цft i'Щн i проволоканал "
':,{*ы

1 Ребрина H.I-. [[ача,lьник виробничого вiддiлу КП "!нiпроводоканал" { #tr{zёёе
8 \lfui,tепнц,,ffi,? ,и/////,
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