
I
l ><"
l

/

|6.12.202I

початок о 13 год. 15 хв.

КП <Щнiпроводокана_п))

вул. ТроТцька,21а

Запрошенi:
- заступник директора департаменту благоустрою та iнфраструктури

Щнiпровськоi мiсъrсоi ради Самiлик олексiй Миколайович (дистанцiйно),

- директор кП <Щнiпроводокан€Lл)) ,Щовгань Дндрiй Вiкторович

(дистанцiйно),

Присутнi:
- заступник начiшъника вiддiлу НкрЕкп у Щнiпропетровсъкiй областi

Любiнецька Юлiя Володимирiвна (дистанчiйно),

- заступник директора з поточних та капiта-гtьних peMoHTiB кп
<ЩнiпроводоканаJI>> Касьяновський евген Владиславович (дистанцiйно),

- головниЙ iнженеР кП <ЩнiпроводоканаJI) Рескаленко Юрiй

В олодимирович (дистанцiйно),

- застуtIниК головногО iнженера кП кЩнiпроводоканаJID Ващук Щенис

Петрович (дистанцiйно),

Секретар,

- нач€IJIьник виробничого вiддiлу КП <ЩнiгIроводоканшI>) Ребрина Наталiя

Геннадiiвна,

Зарееструв€Lлись представники громадськостi у кiлькостl

заiальнакiлькiстъзаресстрованих ? чоловiк,

Порядок денний:

1. обговорення про€ктУ Постанови НКРЕКП про схваJIення IнвестицiйноТ

програми пiд.,р"е*.r"u на 2022 piK Кgl\'IУУА[Ь"Ч9ry, ШДПРИеМСТВА
uднiпр ов одокдНдЛ) днIпров CbKoI MIcbKoI рдд4.
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Слухали:

голову вiдrЕритого обговорення, заступника начаJIъника вiддiлу нкрЕкп у

щнiпропеrро"."*iй областi Любiнецъку Юлiю Володимирiвну, яка повiдомила,

що на виконання кпорядку розроблення, погодження та затвердження

iнвестицiйних ;;;rр"* .yo,.*rlu .Ь.подuр-_"т.'. ] :,ч.:,нтралiзованого
водопосТачаннЯ та центРаJIlзованОго водоВiдведення, лiцензування дiяльностi

яких здiйснюс нацiоналъною комiсiею, що здiйснюс державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних послуг)), затвердженого постановою

нкрЕкп вiд 02. 12,202о2Jф2J11, розроблена irru".,"цiйна програма на ZO_Z] чlк

комундлъноiо пrдгриемствА (ДНIПРоводокАl]Ал>

л{Iпровськоi мIсъкоI рАди,
Iнвестицiйна програма розроблена iз. дотриманням вимог Порялку

розроблення, погодження та затвердження iнвестицiйних "p:l11y_,:1:":::
господарювання у сферi централiзованого водопостачання та централlзованого

водовiдведення, лiцензування дiяльностi яких здiйснюс Нацiональною

комiсiею, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та

комунальних послуг, затвердженого постановою нкрЕкп вiд 02J22020

Ns231 1.

Проведення вiдкритого обговорення проекту

схваJiення Iнвестицiйноi програми вiдбувасться

i

\-

2. Розгляд зауважень та пропозицiй, що надiйшли на електронну 1 поштову

адресу, пiд час ,epMiHy збору пропозицiй та зауважень,

Постанови НКРЕ,КП про

вiдповiдно до Постанови

НКРЕКП вiд 30.06 .2017 ]ф86б,

обсяги фiнансування Iнвестицiйноi програми Кп <щнiпроводоканаJI)) на

2O22piK скпадаюТь'58 216r'73 тИс. грн., у томУ числi: за рахунок амортизацiйних

вiдрахуванъ на суму 58 21 6,7З тис, гРН,, у тому числi:

з водопо"ruччrrо 35 911,78 тис. грн., у тому числi: за рахунок

амортизацiйних вiдрахувань на суму 35 91 1,78 тис, у тому числi:

- по захОду <РекОнструкцlЯ мереЖ водопроВоду Щ:500мм в районi булiвлi

пнС }ф16> на суму 5,71,,7,з9 тис грн. та <<Реконструкцiя систем. водопостачання

та водоВiд".д.нНя у м. Щнiпро. Ьодоrrровiдна насосна станцiя }i'94> на суму

28 7g|,82 тис грн. за рахунок амортизацiТ;

- на проектування по заходай креконструкчiя булiвлi насоснот станцiт 1907

року булiвничrъu . замiною обладнання Кайдацъкот насосно-фiльтрувальнот

станцiТ у м. Щнiпро) на сумУ 842,57 тис. грн та <Будiвництво твердопаливноТ

пелетноi котепьнi на КайдацькiЙ насо."о-фiп"rруВаJIъноТ станцii у м. Щнiпро)

на суму 560,00 тис. грн. за рахунок амортизацiТ;

з водоВiдrеденн" iz зоц,gs тис. ГРН., у тому числi: за рахунок

амортизацiйних вiдрахувань на суму 22 зо4,g5 тис. грн., у тому числi:

- по захОду ((РекОнструкцlя первиНного радiалъного вiдстiйника }Ф5 третьоТ

черги будiвничтва на лсА; rlu..y*y 1201.1,81тис грн, за рахунок амортизацiТ;

- по заходу <реконструкцiя насоснот станцiт водовiдведення ]ф59) на суму

8078,69 тис. грн за рахунок амортизацii;



- на проектування заходiв <<Реконструкчiя саil{опливного каца.лiзацtйного

колектору Щ900 мм в районi бу*икrry NsЗ8 по в).л. Березинська у rt. flнiпрi> на

суму 744,45 тис. грн та <d{апiтальний ремоЕт булiвлi решiток iз зацiною
обладнання на ЦСА> на c)iмy 1470,00 тис. грн. за рахунок амортизацiТ.

Засryпник директора департаменту благоустрою та iнфраструIсгу"ри

Щнiпровськоi мiсъкоi ради Самiлик Олексiй Миколайович пiдтримав та

наголосив, що заходи зазначенi в Iнвестицiйнiй програмi на 2022 piK

КП <Щнiпроводоканал)> е доцiльними та необхiдними i пропонуе пiдтримати
Постанову НКРЕКП про схвалення Iнвестицiйноi програми
КП <ЩнiпроводоканаJI)) на 2022 рiк.

Голова вiдкритого обговорення, заступник начаJIъника вiддiлу НКРЕКП у
,Щнiпропетровськiй областi Любiнецька Юлiя Володимирiвна повiдомила, що
проект Постанови НКРЕКП про схвалення Iнвестицiйноi програми на 2022 рiк
КП кЩнiпроводоканал)) оприлюftнено на веб-сайтi НКРЕКП в мережi IHTepHeT

https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnluetsya-proekt-postanovi-shchodo-
skhvalennya-investitsiynikh-pro grаm- па-2022-пk?пеws: 1 2482,

Зауваження та пропозицiТ до оприлюднених матерiалiв приймалися вiд

фiзичних та юридичних осiб, ix об'сднань у TepMiH до 13 грудня 2021, року,
заявки для участi у вiдкритому обговореннi в онлайн-форматi з використанням
програмного забезпечення ZOOM проекту рiшення, приймалися також до 13

грудня 2021 року в письмовому таlабо електронному виглядi. Зауважень,
пропозицiй вiд фiзичних та юридичних осiб, iх об'еднань у письмовому та

електронному виглядi не надходило.

Вирiшили:

1. Пiдтримати проект Постанови НКРЕКП про схвапення IнвестицiйнОТ

програми КП (Д]IПРОВОДОКАНАЛ>) ДМР на 2022 piK на суму
58 216,73 тис. грн.

2. Протокол вiдкритого обговорення направити до НКРЕКП та

оприлюднити на офiцiйному веб-сайтi КП (ДНIПРОВОДОКАНАЛ).

Заперечення та доповнення: -вiдсутнi.



g.*| 
Г\i

. Вiдкрите обговорення вважати таким, що
та вiдкритостi.

вiдбулось на засадах гласностi

ВiДКРИте обговорення вважати таким, що вiдбулось з порушенням
ПРОЦеДУРИ, ВСТаНОВЛеНОi Порядком проведення вiдкритого обговорення
ПРОеКТiВ РiШень НаЦiональноТ Koмicii, що здiйснюе державне регулювання у
СфеРаХ енерГетики та комунаJIьних послуг, затвердженого постановою
НКРЕ,КП вiд 30 червня 2017 року J\Ъ 866.

Заступник нач€шьника вiддiлу НКРЕКП
у Щнiпропетровськiй областi

Заступник директора департаменту
благоустрою та iнфраструктури
Щнiпровсъкоi MicbKoi ради

Щиректор КП <Щнiпроводока

Головний iнженер
КП <<Щнiпроводоканал))

Заступник головного iнженера
КП <Щнiпроводокан€Lп))

Заступник директора з поточних
та капiтальних peMoHTiB
КП <Щнiпроводоканал))

Секретар вiдкритого обговорення,
начЕuIьник виробничого вiддiлу
КП к!нiпроводоканап))

Ю.В. Любiнецька

о.М,Самiлик

А.В. lовгань

Ю.В. Рескаленко

Щ.П.Ващук

С.В. Касьяновський

Н.Г. Ребрина
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гIроведення вiдкритого обговорення щодо пiдтримання Постанови НКРЕКП про
схвапення Iнвестицiйнот програми на 2022 piK КОМундлъного шдприемствд

(дшпров о локАнАл) днIпров Cbltoi мIсъкоi рдди

Прiзвище, iмя та по

батьковi Пiдпис

Самiлик о.М. заступ н и к директора департам е нту благоустро ю та
iнфраструктури !н i провськоТ м icbKoT ради

Любiнецька Ю.В.
Заступник начальника вiддiлу нкрЕкП у ,ДнiпропетроЙкiй

[овгань А.В. щиректор пiдприсмсiва Кп "щнiпроводоканал''

Рескаленко IO.B. Головний iнженер К[1 "f{нiпроводоканал''

Заступник головного iнженера КП''Щнiпроводоканал''

Касьяновський С,В.
"{нiпроводоканал"

Ребрина Н.Г. Начальник виробни.tого вiддiлУ КП''Днiпроводоканал''


