Додаток 4
до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів
рішень Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення
питання щодо розгляду Проєкту Інвестиційної програми Комунального
підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2021 рік
15 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):
Шаповал А.А. – головуючий – директор технічний КП «Водоканал»;
Гординський В.Г. (дистанційно) – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради;
Польовий С.Я. (дистанційно) – директор департаменту з управління житловокомунальним господарством Запорізької міської ради;
Вахненко Г.В. – директор фінансовий КП «Водоканал»;
Бука Р.О. – директор з виробництва та експлуатації КП «Водоканал»;
Ковальов В.В. – директор комерційний КП «Водоканал»;
Горян Р.І. – начальник управління з капітального будівництва та ремонтів
КП «Водоканал»;
Каведяєв О.С. – начальник відділу капітального будівництва та ремонтів
КП «Водоканал»;
Лепетень О.М. – секретар – начальник групи договорів та інвестицій відділу
капітального будівництва та ремонтів КП «Водоканал».
Від фізичних та юридичних осіб на реєстрацію для прийняття участі в відкритому
обговоренні (дистанційно) питань щодо розгляду Проєкту Інвестиційної програми
Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2021 рік заявок не
надходило.
Порядок денний:
Розгляд питання Проєкту Інвестиційної програми Комунального підприємства
«Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2021 рік.
Слухали:
Шаповал А.А., директор технічний, повідомив:
У зв’язку із карантинними обмеженнями, які запроваджені на території Україні для
попередження розповсюдження коронавірусу, відкрите обговорення проводиться в онлайн режимі за допомогою програмного забезпечення Zoom.
Відкрите обговорення (слухання) щодо розгляду Проєкту Інвестиційної програми
Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2021 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 проєктів рішень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» КП «Водоканал» 2 вересня 2020 року розмістило на своєму
офіційному веб-сайті (http://www.vodokanal.zp.ua) повідомлення про необхідність
прийняття «Інвестиційної програми Комунального підприємства «Водоканал»
м. Запоріжжя на 2021 рік» з відповідним обґрунтуванням. Термін протягом якого від
зацікавлених осіб приймалися зауваження та пропозиції склав 14 календарних днів (з
02.09.2020 по 15.09.2020 включно).
Протягом зазначеного періоду зауважень та пропозицій не надійшло.
Відповідно 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» розробило Інвестиційну програму
Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2021 рік.
Згідно «Річного інвестиційного плану на 2021 рік» (додаток 4 до Порядку)
заплановано виконання заходів на загальну суму 39 123,29 тис. грн. (без ПДВ) з них:
− здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 19 779,11 тис. грн. (без
ПДВ);
− здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 19 344,18 тис. грн. (без
ПДВ).
Інвестиційна програма передбачає:
− Заміну насосних агрегатів насосних станцій ІІ підйому по вул. Вузлова, 23,
м. Запоріжжя (в тому числі проєктні роботи);
− Влаштування системи змішування реагентів в відстійниках (встановлення
статичних змішувачів) по вул. Вузлова, 23, м. Запоріжжя (в тому числі проєктні
роботи);
− Розроблення
інформаційно-розрахункового
комплексу
системи
мереж
водопостачання (гідравлічна модель) Правого берега м. Запоріжжя;
− Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на об’єктах
КП «Водоканал» (в тому числі проєктні роботи);
− Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води та стічних вод в
кількості 9 одиниць;
− Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на
мережах водопостачання та КНС в кількості 10 одиниць;
− Заміну погружних мішалок та насосних агрегатів Центральних каналізаційних
очисних споруд № 1 Лівого берегу м. Запоріжжя;
− Заміну обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу №
2 м.Запоріжжя (аераційна система);
− Заміну пристроїв плавного пуску на каналізаційних насосних станціях
КП "Водоканал";
− Автоматизацію та диспетчеризацію каналізаційних (2 одиниці) насосних станцій;
− Придбання автотранспортної техніки в кількості 8 одиниць.
Враховуючи, вищенаведене пропонуємо
програми КП «Водоканал» на 2021 рік.
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