
ПРОТОКОЛ №1

відкритого обговорення (слухання) проекту Інвестиційної програми КП ПОР
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2021 рік

ЗО вересня 2020 року м.Полтава, вул. Панянка,!9
Дата проведення Місце проведення заходу

Запрошені:

Маргушин В.В. -  начальник відділу програм розвитку управління 
енергоефективності Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та 
ЖКГ Полтавської облдержадміністрації

Присутні:

Маргушин В.В. -  начальник управління енергоефективності Департаменту 
будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської 
облдержадміністрації
Воротинцев В.А. -  голова відкритих обговорень, уповноважений представник 
ліцензіата, генеральний директор КП ПОР «Полтававодоканал»
Мистюк і.І. -  в.о. головного інженера
Третяк М.Ю. -  заступник генерального директора з економіки та фінансів 
Антонович М. В. -  заступника начальника виробничо-технічного відділу 
Нечай О.В. -  начальник планово-економічного відділу

Заявок на участь у відкритому обговоренні від фізичних та юридичних осіб не 
надходило.

Питання порядку денного:

Проведення відкритого слухання щодо необхідності затвердження 
Інвестиційної програми КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2021 рік.

Відкрив слухання генеральний директор КП
ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» - Воротинцев В.А.

Зазначив, що підприємство -  ліцензіат НКРЕКП проводить відкрите 
обговорення (слухання) питання щодо необхідності затвердження Інвестиційної 
програми на 2021 рік у відповідності до Постанови НКРЕКП №866 від 
30.06.2017 року.

Також повідомив, що 21 вересня 2020 року на сайті 
КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» було оприлюднене Повідомлення про 
розроблення проекту Інвестиційної програми на 2021 р., а також розміщено сам 
проект Інвестиційної програми на 2021 р. із відповідними додатками.

Звернув увагу на основні проблеми підприємства та чинники, які 
створили підстави для включення до Інвестиційної програми 
КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2021 р. заме запропонованих заходів.
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Слухали:

Заступника начальника виробничо-технічного відділу -  Антоновича М. В.
Доповідач проінформував присутніх про те, що сьогодні ЗО вересня 2020 

року минув термін оприлюднення КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 
власному вебсайті інформації, про необхідність подання пропозицій до заходів 
Інвестиційної програми на 2021 рік. Обґрунтованих пропозицій та зауважень до 
проекту Інвестиційної програми на 2021 рік від фізичних та юридичних осіб, 
протягом терміну проведення відкритого обговорення не надходило.

Повідомив, що Інвестиційна програма на 2021 р. була розроблена 
відповідно до Постанови НКРЕКП № 1131 від 14.09.2017 р. «Про затвердження 
Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 
суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення» (далі Порядок).

Джерелами фінансування інвестиційної програми є амортизаційні 
відрахування.

Пріоритетними напрямками Інвестиційної програми КП ПОР 
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2021 рік, є заходи, спрямовані на зниження 
питомих витрат та заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища

Так було запропоновано включити до заходів з водопостачання наступні 
об’єкти, та передбачити на них відповідні видатки у сумі 9 227,2 тис. грн. без 
ПДВ:

1) "Реконструкція свердловини № 2 водозабору № З КП ПОР 
"Полтававодоканал "
Загальна вартість заходу -  4 721,77 тис. грн. без з ПДВ.

2) «Реконструкція свердловини № 2 водозабору № 5 КП ПОР 
"Полтававодоканал" по вул.Кодратка, 47 -г в с. Петрівка, 
Полтавського району, Полтавської області»
Загальна вартість заходу -  4 505,43 тис. грн. без з ПДВ.,

На всі заходи, що були запропоновані до виконання у 2021 році є 
проектно-кошторисна документація з експертними звітами, а також комерційні 
пропозиції.

До заходів з водовідведення запропоновано включити наступні об’єкти, та 
передбачити на них відповідні видатки у сумі 15 255,1 тис. грн.:

1) «Технічне переоснащення повітродувної станції на Затуринських 
очисних спорудах КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" по 
вул.Енергетична 4 в м.Полтава
Загальна вартість заходу -  10 207,06 тис. грн. без з ПДВ.

2) «Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д700 по вул.Пилипа 
Орлика на відрізку вул.Гоголя-Панянський бульвар-Соборний 
майдан.Перша черга будівництва.
Загальна вартість заходу - 1 2  770,72 тис. грн. без з ПДВ, в тому

числі на плановий період -  4 837,59 тисю грн. без ПДВ.
3) «Встановлення вузлів обліку стічних вод на Затуринських очисних 

каналізаційних споруд в м.Полтава»
Загальна вартість заходу -  210,45 тис. грн. без з ПДВ

На всі об’єкти є комерційні пропозиції.
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Загальна вартість видатків, передбачених на виконання фінансового плану 
Інвестиційної програми на 2021 р. складає 24 482,3 тис. грн. без ПДВ.

Воротинцев В.А. запропонував присутнім погодити запропоновані заходи та 
затвердити Інвестиційну програму КП ПОР «Полтававодоканал» на 2021р у 
сумі видатків 24 482,3 тис. грн., за рахунок амортизаційних відрахувань, та 
оформити відкрите обговорення Протоколом.

Вирішили:

Підтримати запропоновані заходи та затвердити Інвестиційну програму 
підприємства на 2021 р.

Скласти та підписати Протокол відкритого обговорення щодо 
необхідності затвердження Інвестиційної програми на 2021р. КП ПОР 
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ».

Оприлюднити Протокол на офіційному вебсайті КП ПОР 
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» та надіслати Протокол до НКРЕКП.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулося на засадах гласності 
та відкритості.

Представник Полтавської обласної державної адміністрації 
начальник управління енергоефективності 
Департаменту будівництва, містобудування 
і архітектури та ЖКГ 
Полтавської облдержадміністрації

У повноважений
від КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» -| 
генеральний директор

заступник начальника 
виробничо-технічного відділу 
КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

Маргушин В.В.

Воротинцев В.А.

Антонович М.В.
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РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення (слухання) щодо необхідності 

затвердження Інвестиційної програми на 2024 рік 
КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

ЗО вересня 2020 року 
Дата проведення

№
з/п П.І.Б. Назва організації 

(підприємства) Посада Підпис

1 Маргушин В.В. Полтавська обласна 
державна адміністрація

Начальник 
управління 

енергоефективності 
Департаменту 
будівництва, 

містобудування 
і архітектури та ЖКГ 

Полтавської 
облдержадміністрації

///

/

2 Воротинцев В.А. КППОР
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» Генеральний директор V

3 Мистюк І.І. КППОР
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» В.о. головного інженера

4 Третяк М.Ю. КП ПОР 
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

Заступник генерального 
директора з економіки та 

фінансів

5 Антонович М.В. КП ПОР 
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

Заступник начальника 
ВТВ

6 Нечай О.В. КП ПОР 
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» Начальник ПЕВ

в #
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