Додаток 4
до Порядку проведення вiдкритого обговорення просктiв
рiшень FIацiональноi KoMicii, що здiйснюс дерrкавне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

протокол

вiдкритого обговорення проскту постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг <про
схвалецня Iнвестицiйноi програми КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИ€МСТВА
(ВОДОКАНАЛ) (м. Запорiжжя) на 2022 piK>>

i5 грулня 2021 року

i.

КП (Водокан€Lл> м. Запорiжжя

Запрошенi:
BiKmop ГОРДИНСЪКИЙ - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих
органiвради;
Олексiй НIКIФОРОВ - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих
органiв ради;

Серziй ПОЛЪОВИЙ

-

директор департаменту
господарством Запорiзькоi MicbKoT ради

з

управлiння житлово-комунtLльним

Присутнi (прийняли участь): .
Любов ВЛАСЕНКО (дистанцiйно) - головуючий - начальник вiддiлу Нацiональноi
KoMicii, що здiйснюе деря(авне регулювання у сферах енергетики та комунtLльних
послуг у Запорiзькiй областi;

BiKmop ГОРДИНСЪКИЙ (листанцiйно) застуtIник мiського голови

з

гIитань

дiяльностi виконавчих органiв ради;
Олексiй НIКIФОРОВ (дистанцiйно) - заступник мiського голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв ради;
Серziй ПОЛЪОВИЙ (дистанцiйно) - директор департаменту з управлiння житловокомунtlJIьним господар ством Запорiз ькоI Mi ськоi радиi
АнDрiй ШАПОВАД- генеральний директор КП <ВодоканаJI>;
Руслан ГОРЯН - директор технiчний КП <Водоканал);
Анасmасiя ЗАВАЛКО - директор фiнансовий КП <Водоканал>;
Косmянmuн ШАРКОВ - директор з виробництва та експлуатацii КП <Водоканал));
ОлексанOр ЦУПКО - директор комерцiйний КП <Водокана"п);
Росmuслав ЛАПИI!ЪКИЙ - начаJIьник управлiння з капiтального булiвничтва та
peMoHTiB КП <Водоканал);
Олексанdр КАВЕДЯ€В - начальник вiддiлу капiтального булiвничтва та peMoHTiB

КП <Водокан.IJI));
Ольzа ЛЕПЕТЕНЪ

-

-

секретар
начальник групи договорiв
капiтального будiвництва та peMoHTiB КП <Водоканал>.

та iнвестицiй вiддiлу

Порядок денний:
Вiдкрите обговорення lrроскту постанови НКРЕКП <Про схвчtлення Iнвестицiйноi
програми КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИСМСТВА (ВОДОКАНАЛ) (м. Запорiжжя) на
2022

piK>>.

Слухали:

Любов ВЛАСЕНКО

державне регулювання

у

-

начаJIьник вiддiлу Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс
сферах енергетики та комунальних fIослуг у Запорiзькiй

областi - зазначила, що вiдповiдно до постанови НКРЕКП вiд 30.06.2017 J\Ъ866 <Про
затвердження Порядку проведення вiдкритого обговорення просктiв рiшень НКРЕКП>
проводиться вiдкрите обговорення проекту постанови НКРЕКП <Про схв.lJIення

Iнвестицiйноi програми КОМУНАЛЬНОГО ШДПРИСМСТВА (ВОДОКАНАЛ>
(м. Запорirrокя) на 2022 piK>, яка була схвалена на засiданнi НКРЕКП 01 грулня 2021

року.

Вiдкрите обговорення проскту постанови НКРЕКП <Про схв.Lлення Iнвестицiйноi
програми КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИСМСТВА <<BОДОКАНАЛ> (м. Запорiжжя) на
2022 piK>> проводиться з дотриманням вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд
09 грудня 2020 року N9 |2Зб <Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiганнЯ Поширенню на територii
УкраТни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARSСоV-2> (зi змiнами).
Проект постанови НКРЕКП та матерiаJIи, що обrрунтовують прийнятгя рiшення,
були оirрилюдненi 03 грудня 2021r року на офiцiйному веб-сайтi НКРЕКП та на
офiцiйному сайтi КП <Водоканал)) з метою одержання заувarкень та пропозицiЙ.
Зауваrкення та пропозицii до.оприлюднених матерiалiв вiд фiзичних та юридичних
осiб, ix об'сднань приймаrrися до 13 грудня 2021 року.
Протягом зазначеного перiоду до проскту постанови НКРЕКП зауважень та
пропозицiй не надiйшло
заявок для участi у вiдкриriому обговореннi вiд фiзичних та юридичних осiб не
надiйшло.

Вiдповiдно до проскту постанови джерела фiнансування Iнвестицiйноi програмi
на2022 piK складають: 43 883,02 тис. грн. (без ПЩВ), з наступними показниками:
- заходи з водопостачання - 2З 554,99 тис. грн., у тому числi:

-

аJиорmuзацiйнi вidрахування
заходи з водовiдведення
ал4орmlrзацiйнi вidрахування

- 23 554,99 muс, 2рн.
-20 328,03 тис. грн. ., у тому
! 20 32В,03 muс. zpH.

числi:

Враховуючи, вищенаведене запропонувала пiдтримати постанову Нацiональноi
KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комуна"пьних
послуг <Про схваJIення IнвестицiйноТ програми-КОМУНАЛЬНОГО ШДПРИеМСТВА
(ВОДОКАНАЛ) (м. Запорiх<жя) на2022 ptK>>.

Андрiй ШАПОВАЛ генеральний директор КП <Водоканал> зазначив, що
пiдтримус проект Постанови НКРЕКП <Про схвалення Iнвестицiйноi програми
КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИеМСТВА <<BОДОКАНАЛ) (М. ЗАПОРIЖЖЯ) на 2022
piK>.

застуtIник мiського голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв ради зазначив, що пiдтримуе проект Постанови НКРЕКП <Про

BiKTop

ГОРДИНСЬКИЙ

схвалення IнвестицiйноТ програми КОМУНАЛЬНОГО ШДПРИСМСТВА
(ВОДОКАНАЛ) (М. ЗАПОРIЖЖЯ) на2022

piк>.

застуtIник мiського голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв ради зазначив, що пiдтримус rrроект Постанови НКРЕКП <Про

Олексiй

НIКIФОРОВ

схвалення IнвестицiйноТ програми КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИеМСТВА
(ВОДОКАНАЛ) (М. ЗАПОРIЖХtЯ) на2022 pio,

J

Начальник вiддiлу НКРЕКП
у Запорiзькiй областi

Любов

Начальник Iрупи договорiв та iнвестицi
вiддiлу капiтального булiвництва 4
та peMoHTiB КП <<Водоканал>>
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4.

Сергiй ПОЛЬОВИИ

5.

Андрiй ШАПОВАЛ

6,

рчслан

7,

Анастасiя ЗАВАЛКо

КП <Водоканал))

,Щиректор фiнансовдй

8.

КОСТЯНТИН

ШАРКОВ

КП <Водоканал))

9.

Олександр

tIУПКО

КП кВодоltанал)

Щиректор з
виробництва та
експлуатацiТ

Горян

Щиректор комерцiйний
9

l0 ростислав

ЛАПИЦЬКИЙ

КП кВодоканал))

Начальник управлiння з

капiтального
будiвництва та
peMoHTiB
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Олександр КАВЕДЯеВ
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peMoHTiB
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