Додаток 4
до П орядку проведення відкритого обговорення проектів
ріш ень Національної комісії, що здійсню є державне
регулю вання у сферах енергетики та комунальних послуг

ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення
питання щодо розгляду внесення змін до Інвестиційної програми Комунального
підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2020 рік
09 вересня 2020 року

КП «Водоканал» м. Запоріжжя

Запрошені:
Власенко Л.М. - начальник відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг у Запорізькій області;
Гординський В.Г. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
Польовий С.Я. - директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством
Запорізької міської ради
Присутні (прийняли участь):
Нікіфоров О.В. - головуючий - генеральний директор КП «Водоканал»;
Гординський В.Г. (дистанційно) - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради;
Польовий С.Я. (дистанційно) - директор департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради;
Шаповал А.А. - директор технічний КП «Водоканал»;
Вахненко Г.В. - директор фінансовий КП «Водоканал»;
Бука P.O. - директор з виробництва та експлуатації КП «Водоканал»;
Пелешко М.М. - директор комерційний КП «Водоканал»;
Каведяєв О.С. - начальник управління з капітального будівництва та ремонтів
КП «Водоканал»;
Лепетень О.М. - секретар - начальник відділу капітального будівництва та ремонтів
КП «Водоканал».
Від фізичних та юридичних осіб на реєстрацію для прийняття участі в відкритому
обговоренні (дистанційно) питань щодо необхідності розгляду внесення змін до Інвестиційної
програми Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік заявок не
надходило.
„
Порядок денний:
Розгляд питання необхідності внесення змін до Інвестиційної програми Комунального
підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2020 рік.
Слухали:
Нікіфоров О.В., генеральний директор, повідомив:
У зв’язку із карантинними обмеженнями, які запроваджені на території Україні для
попередження розповсюдження коронавірусу, відкрите обговорення проводиться в он-лайн
режимі за допомогою програмного забезпечення Zoom.
Відкрите обговорення (слухання) щодо необхідності розгляду внесення змін до схваленої
Постановою НКРЕКП від 17 січня 2020 року № 183 Інвестиційної програми Комунального
підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік проводиться за участю представників
органів місцевого самоврядування та представники КП «Водоканал».
На виконання Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017 № 866 (зі змінами) «Про затвердження
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» КП «Водоканал»
26 серпня 2020 року розмістило на своєму офіційному веб-сайті (http://www.vodokanal.zp.ua)
повідомлення про необхідність внесення змін до «Інвестиційної програми Комунального

підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік» з відповідним обгрунтуванням. Термін
протягом якого від зацікавлених осіб приймалися зауваження та пропозиції склав 14
календарних днів (з 26.08.2020 по 08.09.2020 включно).
Протягом зазначеного періоду зауважень та пропозицій не надійшло.
Відповідно до розділу 5 Постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 «Про
затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення» (далі - Порядок) КП «Водоканал» вносить зміни до Інвестиційної програми
Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік.
До Річного інвестиційного плану на 2020 рік (зі змінами) включені невиконані заходи
Інвестиційної програми на 2019 рік, які було погоджено рішенням виконавчого комітету
Запорізької міської ради від 10.06.2019 № 246 «Про погодження відкоригованої інвестиційної
програми комунального підприємства «Водоканал» на 2019 рік, погодженої рішенням
виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 № 552 «Про погодження
інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2019 рік» та схвалені
Постановою НКРЕКП від 12.07.2019 № 1467 «Про схвалення Інвестиційної програми
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М.ЗАПОРІЖЖЯ) на 2019 рік,
відкориговані заходи Інвестиційної програми на 2020 рік після проведення процедур закупівлі.
Крім вищевказаних заходів до Річного інвестиційного плану на 2020 рік (зі змінами)
включені додаткові заходи, за рахунок економії, яка виникла після проведення процедур
закупівлі в електронній системі «Ргогогго» по схваленим, Постановою НКРЕКП від 12.07.2019
№ 1467 заходам ІП 2019 року та Постановою НКРЕКП від 17.01.2020 № 183 заходам ІП 2020
року, а саме:
1)
п.1.2.6 «Оснащення приладами технологічного обліку дозаторної реагентного
господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 ДВС-1» - придбання
расходомірів в кількості 8 одиниць загальною вартістю 359,33 тис. грн.
2) п. 1.6.3 «Придбання спеціально транспорту для аварійних бригад, що обслуговують мережі
водопостачання» - придбання вантажно-пасажирського автомобілю в кількості 1 одиниця
загальною вартістю 858,33 тис. грн.;
3) п. 1.6.4 «Придбання спеціально транспорту для обслуговування мереж водопостачання» придбання піскорозкидачю в кількості 1 одиниця загальною вартістю 491,66 тис. грн.;
4) п.1.6.5 - «Придбання спеціально транспорту для перевезення вантажів для обеззараження
водопостачання» - придбання прицепу з тентом в кількості 1 одиниця загальною вартістю
645,56 тис. грн.;
5) п.1.8.5 «Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-2» придбання Аналізатору рідини “ФЛЮОРАТ-02” (або аналогічний) в кількості 1 одиниця
загальною вартістю 374,50 тис. грн.;
6) п.1.8.7 «Монтаж системи пожежної сигналізації та
оповіщення про пожежу в
адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Незалежної України,
39А» (1 комплект) - вартістю 144.98 тис. грн.;
7) п.1.8.8 «Монтаж системи пожежної сигналізації та
оповіщення про пожежу в
адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Святого Миколая, 61
(в тому числі проектні роботи)» (1 комплект) - вартістю 170.50 тис. грн.;
8) п. 1.8.9 «Монтаж системи пожежної сигналізації та
оповіщення про пожежу в
адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Чумаченко, 13В (в
тому числі проектні роботи)» (1 комплект) - вартістю 253,79 тис. грн.;
9)
п.2.4.3 «Оновлення автомобільного парку для обслуговування цеху насосних
каналізаційних станцій (ЦКНС)» - придбання вантажно-пасажирського автомобілю в
кількості 1 одиниця загальною вартістю 858,33 тис. грн.;
10) п.2.4.4 «Придбання спеціальної техніки для аварійних бригад, що обслуговують мережі
водовідведення» - придбання дискової пили на екскаватор ІСВЗСХ в кількості 1 одиниця
загальною вартістю 454,17 тис. грн.;
11) п.2.5.5 «Придбання спеціальної техніки для обслуговування мулових майданчиків ЦОС-1»
- придбання ротаційної косарки в кількості 1 одиниця загальною вартістю 137,50 тис.
грн.;

12)

п.2.6.6 «Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в
адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Тамбовська, 4 (в
тому числі проектні роботи)» (1 комплект) - вартістю 210.98 тис. грн.;

Згідно «Річного інвестиційного плану на 2020 рік» (зі змінами) (додаток 4 до Порядку)
заплановано виконання заходів на загальну суму:
59 952,09 тис. грн. (без ПДВ), в тому числі:
амортизаційні відрахування - 3 7 705.32 тис. грн.
• без джерел фінансування - 22 246, 77 тис. грн.
з них:
•

-

заходи з водопостачання - 34 307,97 тис. грн., в тому числі:
• амортизаційні відрахування - 18 731,09 тис. грн.
• без джерел фінансування - 15 576,88 тис. грн.

-

заходи з водовідведення - 25 644,12 тис. грн., в тому числі:
• амортизаційні відрахування - 18 974,23 тис. грн.
• без джерел фінансування 6 669,89 тис. грн.

Враховуючи, вищенаведене пропонуємо підтримати внесення змін до Інвестиційної
програми КП «Водоканал» -ра 2020 рік.
Гординський В.Г. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради зазначив, що підтримує внесення змін до Інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2020
рік.
Польовий С.Я. - директор департаменту з управління житлово-комунальним
господарством міської ради зазначив, що підтримує внесення змін до Інвестиційної програми
КП «Водоканал» на 2020 рік.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати рішення щодо затвердження «Інвестиційної програми Комунального
підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік» зі змінами.
2. Направити протокол засідання з відкритих слухань щодо розгляду внесення змін до
«Інвестиційної програми Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік»
до НКРЕКП.
3. Оприлюднити протокол засідання з проведення відкритих слухань на офіційному вебсайті підприємства (http://www.vodokanal.zp.ua).
Заперечення та доповнення: Відсутні.
Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.
так

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої
Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого
постановою НКРЕК
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(прізвищ е, ім ’я та по батькові)

Начальник ВКБтаР
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РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення
№
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5.

Вахненко Г.В.

КП «Водоканал»
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6.

Бука P.O.
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П.І.Б.
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