
\
Додаток 4

до Порядку проведення вiдкритого
обговорення проектiв рiшень
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

Протокол

проведення вiдкритого обговорення про внесення змiн до
Плану розвитку систем централiзованого водопостачання та центр€tлiзованого

водовiдведення на2022-2026 роки та IнвестицiйноТ програми на2022 рiк
КОМУНАЛЬНОГО ШДПРИСМСТВА (Л_trПРОВОДОКАНАЛ>

лilпровськоi Mlcbkoi вади
в онлайн - форматi

z8.02.2022

початок о 10 год. 00 хв.

КП <Щнiпроводоканал>)

вул. Троiцъка,2Iа

Присутнi:

Головуючий,

- заступник директора з поточних та капiтальних peMoHTiB КП
<<Щнiпроводокан€rл> Касьяновський Свген Владиславович (дистанцiйно),

- директор КП <,Щнiпроводоканал> Щовгань Андрiй Вiкторович
(дистанцiйно),

- головний iнженёр КII <ЩнiпроводоканЕLл) Рескаленко Юрiй
В олодимирович (дистанцiйно),

- заступник головного iнженера КП <.Щнiпроводоканал) Ващук ,Щенис
Петрович (дистанцiйно),



Зарееструв€tлись представники громадськостi у кiлькостi чо_lовlк.

Загальнакiлькiстьзареестрованих Ii чоловiк.

Порядок денний:

1. ОбговореннrI внесення змiн до Пrrurrу розвитку систем централiзованого

водопостачаннlI та центра_rriзованого водовiдведення Еа 2022-2026 роки та

Iнвестицiйноi програми пiдприемства на 2022 piK КОМУНАЛЬНОГО

шдIриемствА (л{IпроводокАнАл) л]Iпровськоi MICЬKOI

рАдI.
2. Наявнiсть зауважень та пропозицiй, що надiйшли на електронну i

поштову адресу, пiд час TepMiHy збору пропозицiй та зауважень.

Слухали:

Голову вiдкритого обговорення, засryпника директора з поточних та

капiтальних peMoHTiB КП <Щнiпроводокан€rл> Касьяновського евгена

Владиславовича, який повiдомив, що на виконанIuI <Порядку розроблення,

погодження та затвердженнrI iнвестицiйних програм суб'ектiв господарювання

у сферi централiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення,

лiцензування дiяльностi яких здiйснюе Нацiональною комiсiею, що здiйснюс

державне реryлюваннrI у сферах енергетики та комун€Llrьних irослуг>>,

затвердженого постановою НКРЕКП вiд 02.12.2022 Ns2З11 та <Про виконання

постанови Нацiональноi KoMicii, lцо здiйснюе державне реryлювання у сферах

енергетики та комун€Lпьних послуг, вiд 18.0l .2022 J\Ъ99) в якiй зазначено про

невиконанi заходи з водопостачання Iнвестицiйноi програми на 2020 piK на

суму 9 З79,1| тис.грн. (без ПДВ) без додаткових джерел фiнансування

розробили змiни до IнвестицiйноТ програми на 2022 piK та Плану розвитку



систем центрilлiзованого водопостачання та централiзованого водовiдвеДення

на 2022-2026 роки комундJьного шдrIрисмствд
(шIпроводокАF{Ал> дIIпровськоi MICbKoi рАдI.

Проект змiн до Iнвестицiйноi програми ъта 2022 piK та ГIлану розвиткУ

систем централiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення

КП (ДНIПРОВОДОКАНАЛ) Д4Р на 2022-2026 роки оприлюдненi на

офiцiйному веб-сайтi кП к,.Щ IIПРОводокАНАЛ) в мережi IHTepHeT

vodokanal.do.ua

Iнвестицiйна програма та ГIлан розвитку систем

водопостачання та центра-гtiзованого водовiдведення,
центр€rлlзованого

розробленi iз

Порядку розроблення, погодження затвердженнядотриманшIМ вимоГ rrорядкУ розроолення, поI,олження ,l,a заrljgрлжЕtttlх

iнвестицiйних програм суб'ектiв господарювання у сферi централiзованого

водопостачання та центРалiзованого водовiдведення, лiцензування дiяльностi

яких здiйснюе Нацiона_гrьною комiоiсю, Що здiйснюе державне реryлювання у
сферах енергетики та комунаIIьниХ послуг, затвердженого постановою

вiд 02. |2.2020 J\b23 1 1 .нкрЕкп
Проведення вiдкритого обговорення проектiв змiн до Iнвестицiйноt

програми та ГIлаrту розвитку систем центра_lriзованого водопостачання та

централiзованого водовiдведення вiдбуваеться вiдповiдно до Постанови

НкРЕкП вiд 30.06.20|7 J\b866.

обсяги фiнансування змiн до Iнвестицiйноi програми кп
<ЩнiпроводоканаJI>> на2022 piK складають б7 007138 тис. грн., у тому числi: за

рахунок амортизацiйних. вiдрахУванЬ на сумУ 5,7 628,2,7 тис. ГРН., без

додаткоВих джерел фiнансУвання на сумУ 9 з79,11 тис.грн., в тому числi:

з водопостачання 44 924rlб тис. ГРН., у тому числi: за рахунок
амортизацiйних вiдрахувань на сумУ 35 545,05 тис. |рн, без додаткових джерел

фiнансування на суму 9 З79,|1 тис.грн.

За рахунок амортизацiйних вiдрахувань на суму 35 545,05, у томУ чиСЛi:

- по заходу <<Реконструкцiя мереж водопроводу ,Щ:500мм в районi бУдiвлi

пнС м16> на суму 5 350,66 тис грн. та ((Реконструкцiя систем водопостачаннrI

та водовiдведення у м. Щнiпро. Водопровiдна насосна станцiя J\Ъ4) На СУМУ

28 79t,82 тис грн. за рахунок амортизацii;

- на проектування по заходам <<Реконструкцiя будiвлi насосноТ станЦii 1907

року будiвництва з замiною обладнання Кайдацькоi насосно-фiльтрувальноi



м..Щнiпро>станц11 у м.Щнtпро) на суму 842,57 тис. |рн та кБудiвництво твердоп€LливноТ
пелетноi котельнi на Кайдацькiй насосно-фiлътрувалъноi станцiт у м. Щнiпро))
на сумУ 560,00 тис. грн. за рахунок амортизацii.

Без додатковиХ джерел фiнансування на суму g з7g,П тис.грн.. у
числi по невиконаному заходу <<Капiта-шьний ремонт фiльтрiв 1961
будiвництва на Кайдацькiй насосно-фiльтрувальнiй станцiТ у м.Щнiпро>.

22 083,22

на суму 22

- по захоД} <<Реконструкцiя первиНного радiального вiдстiйника JrJb5 третьоi
чергИ будiвниЦтва на лСА) на сумУ 11790,08 тис грн. за рахунок амортизачiI;

- по захоДУ <<Реконструкцiя насосноi станцiТ водовiдведеншI Ns59> на срry-
8078,69 тис. грн за рахунок амортизацii;

- на проектування заходiв <реконструкцiя самопливного каналiзацiйного
колектору Щ900 мм в районi булинку Ns38 по вул. Березинська у м.Щнiпрi>) на
сумУ 744А5 тис. грН та <Капiта;rьний ремонт будiвлi решiток iз замiноюi
обладнання на ЦСА) на суму 1470,00 тис. грн. за рахунок амортизацiТ.

план розвитку систем централiзованого водопостачання та
централiзованого водовiдведення КП <Щнiпроводокан€UI) розроблено на 2022 -
2026 роки та обсяги фiнансування скJIадають 314 594187 тис. грн., у тому числi:
за рахунок амортизацiйних вiдрахувань на сумУ 305 215,76 тис. |рн, без
додаткоВих джерел фiнансУвання на суму 9 379,11 тис.грн.

Заступник директора з поточних та капiталъних peMoHTiB кп
<щнiпроводоканал>> Касьяновський евген Владиславович повiдомив, Що змiни
ДО IНВеСТИЦiЙНОi Програми Ha2022piK та Гlпану розвитку на2022-2026 роки кп
<<.ЩнiпроводоканЕLл>) оприлюдненi на веб-сайтi пiдприемства в мережi IHTepHeT
vodokanal.dp.ua зауваженнrl та пропозицii до оприлюднених матерiалiв
приймалися вiд фiзичних та юридичних осiб, ik об'еднань у TepMiH з 0З.02.2022
по |,7,0z. 2022 рокУ, заявки для }п{астi у вiдкритомУ обговореннi в онлайн-
форматi з викорИстанняМ програмНого забеЗпечення ZooM проекту рiшення,
прийма-пися також з 03.02.2О22 по 17.02. 2022 року в письмовому таlабо
електроНномУ виглядi. Зауважень, пропозицiй вiд фiзичних та юридичних осiб,
ik об'еднань у письмовому та електронному виглядi не надходило.

тому

рочу

тис.грн., у тому числ1: за рахунок
083,22 тис. IpH., у тому числi:



t

Вирiшплп:

1. Затвердлти змirш до Iнвестицiйноi прогрaми на 2022 piK на cyllfy

67 007,38 тис rрн. та до Гfuану розвитку на 2022-2026 роки на суму ЗI4 594,8'7

тис. |рн. КII <ЩIIIIРОВОДОКАНАЛ> ДДР.
2. Протокол вiдкритого обговорення направити до НКРЕКII та

оприлюднити на офiцiйному веб-сайтi КII (ДЕtrIIРОВОДОКАНАЛ>.

Заперечення та доповнення: - вiдсутнi.

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та
вiдкритостi.

Протокол пИписали:

,Щиректор КП <,ЩнiпроводоканаJD> А.В. Довгань

Головний iнженер
КП <ЩнiпроводоканаD)

Засryпник головного iнженера
КII (Днiпроводокан€rп>

Заступник директора з поточних
та капiтагrъних peMoHTiB
КП (ДнiгIроводоканаD)

Секретар вiдкритого обговорення,
начальник виробниtIого вiддiлу
КП (Днiпроводоканал)

е.В.Касьяновський

Ю.В. Рескаленко

,Щ.П.Вапryк



рЕ€стр

проведення вiдкритого обговореш{я про внесеншI змiн до Гfuану розвитку на2022-2026
роки та Iнвестицiйноi програми пiдприемства на 2022 piK

КП <.Щнiпроводоканап)

Jфз/п
Прiзвище, iмя та по

батьковi
Посада

l Щовгань А.В. ЩирекгоргiiдприемстваКП"Щнiпроводоканал" r/ .-*'"4
2 Рескаленко Ю.В. Головний iнженер КП "Щнiпроводоканал" К ,*2
3 Ващук Д.П. Засryпник головного iнженера КП ",Щнiпроводоканал" ,-{ l
4 Касьяновський С.В.

Засryпник директора з поточних та капiтальних peMoHTiB КП
",Щнiпроводоканал"

чой{

5 Ребрина Н.Г. Начальник'виробничого вiддiлry КП "Щнiпроводоканал" /6mйl/,//
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