
ПРОТОКОЛ №1

відкритого обговорення (слухання) щодо схвалення/затвердження 
Інвестиційної програми КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2019 рік

Дата проведення: 31 жовтня 2018 року, початок о 10-00
Місце проведення: м. Полтава, вул. Панянка, 19, актовий зал підприємства

Присутні:
№
з/п ПЇБ Посада

від Полтавської обласної державної адміністрації

1 Пругло О.Є. Заступник Голови Полтавської обласної державної 
адміністрації

від К Л ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

2 Воротинцєв В.А. Голова відкритих обговорень, генеральний 
директор КП ПОР «Полтававодоканал»

від Департаменту ЖКГ

3 Маргушин В. В. Начальник відділу енергозбереження, систем 
життєзабезпечення та житлової політики

4 Мистюк 1.1. В.о. головного інженера

5 Калініна Г.М. Заступник генерального директора з економіки та 
фінансів

6 Антонович М. В. Заступник начальника виробничо-технічного 
відділу

7 Лисенко А. Є. Секретар відкритих обговорень -  провідний 
економіст

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

Питання порядку денного:

Проведення відкритого слухання щодо затвердження для 
КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» проекту Інвестиційної програми на 
2019 рік.

Відкрив слухання Генеральний директор
КППОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» - Воротинцєв В.А.

Зазначив, що підприємство -  ліцензіат НКРЕКП проводить відкрите 
обговорення (слухання) питання щодо необхідності затвердження для 
КППОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» Інвестиційної програми на 2019 рік у 
відповідності до Постанови НКРЕКП №866 від 30.06.2017 року.
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Також повідомив, що 02 жовтня 2018 року на сайті 
КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАЕАЛ» було оприлюднено Повідомлення про 
розроблення проекту Інвестиційної програми на 2019 р. та розміщено проект 
Інвестиційної програми на 2019 р.

Звернув увагу на основні проблеми підприємства та чинники, які 
створили підстави для включення до Інвестиційної програми 
КП ПОР «ПО JIT АВ ABO ДОКАНАЛ» на 2019 р. заме запропонованих 
заходів.

Слухали:

Заступника начальника виробничо-технічного відділу -  
Антоновича М. В.

Доповідач проінформував присутніх про те, що Інвестиційна програма 
на 2019 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». Джерелами 
фінансування інвестиційної програми є амортизаційні відрахування.

Сьогодні 31 жовтня 2018 року минуло більше 14 днів після 
оприлюднення КП ПОР «ПО ЛТАВ ABO ДОКАНАЛ» на власному сайті 
проекту Інвестиційної програми на 2019 рік. Зауважень та пропозицій з 
даного питання на адресу підприємства не надходило.

Крім того, доповідач повідомив про заходи та їх вартість, які були 
включені до проекту Інвестиційної програми на 2019 р. Заходами по 
водопостачанню передбачено видатки у розмірі 5560,6 тис. грн., а саме:

технічне переоснащення свердловини № 1 водозабору № 2 у  м. 
Полтава -1378,78 тис. грн.;

технічне переоснащення свердловини № 7 водозабору № 5 у  м. 
Полтава -1378,78 тис. грн.;

технічне переоснащення насосного агрегату № 1 на ПНС № 1 
(водозабір № 1) -  1007,37 тис. грн.;

технічне переоснащення насосного агрегату № 3 на ПНС № 1 
(водозабір № 1) -  1795,70 тис. грн.

На заходи із водовідведення передбачені видатки у розмірі 9629,9 тис. 
грн., а саме:

технічне переоснащення насосного агрегату на КНС 
«Міськмолокозавод» у  м. Полтава -  930,41 тис. грн.;

придбання крану-маніпулятору -  1415,04 тис. грн.;
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реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС 
«Соціалістична» по вул. В. Рогізнянській до Затуринських очисних очисних 
споруд по вул. Енергетична, 4 1 черга -  7284,4 тис. грн.

Загальна вартість заходів за проектом Інвестиційної програми на 
2019 р. складає 15190,5 тис, грн.

Воротинцев В.А. запропонував присутнім підтримати проект Інвестиційної 
програми на 2019 р. без змін та оформити відкрите обговорення Протоколом.

Вирішили:

Підтримати проект Інвестиційної програми на 2019 р., скласти та 
підписати Протокол відкритого обговорення. Оприлюднити Протокол на 
сайті КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» та надіслати до НКРЕКП.

В.А.

Є.

Пругло О.Є

Воротинцев

Лисенко А.

Представник 
Обласної державної 
заступник голови ПС

Г енеральний директор 
КП ПОР «ПОЛТАВАВО

Секретар відкритих 
провідний економіст 
КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

З


