
ПРОТОКОЛ № 1

відкритого обговорення проекту Постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах комунальних послуг 

про схвалення Інвестиційної програми 
КППОР «Полтававодоканал» на 2018 рік.

Дата проведення: 28 березня 2018 року, початок о 10-00 м.Полтава 

Місце проведення: м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40А

Присутні:

№
з/п ПІБ Посада

від Сектору НКРЕКП у Полтавській області

1 Мазука Г.П. Голова відкритих обговорень, завідуюча Сектором 
НКРЕКП у Полтавській області

від Полтавської облдержадміністрації

2 Пругло О.Є. Перший заступник голови Полтавської 
облдержадміністрації

від Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово- 
комунального господарства

3 Маргушин В.В. Начальник відділу систем життєзабезпечення 
Управління житлово-комунального господарства

від КППОР «Полтававодоканал»

4 Калініна Г.М. В.о. генерального директора КППОР 
«Полтававодоканал» - уповноважений представник 
ліцензіата

5 Забишний Є.В. Головний інженер

6 Чирничка В.І. Головний економіст

7 Антонович М.В. Заступник начальника ВТВ

8 Лисенко А.Є. Секретар відкритих обговорень - економіст

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

Питання порядку денного:

Відкрите обговорення проекту Постанови НКРЕКП щодо схвалення 
Інвестиційної програми КППОР «Полтававодоканал» на 2018 рік, яке 
проводиться відповідно до вимог Постанови НКРЕКП №866 від 30.06.2017р. 
«Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів 
рішень НКРЕКП».



Слухали:

Мазука Г.П. -  Голову відкритого обговорення проекту Постанови 
НКРЕКП щодо схвалення Інвестиційної програми КГІПОР 
«Полтававодоканал» на 2018 рік.

Головуюча зазначила про необхідність обговорення Інвестиційної 
програми на 2018 рік, згідно вимог Постанови НКРЕКП №866 від 
30.06.2017р.

Звернула увагу присутніх на те, що Інвестиційна програма КППОР 
«Полтававодоканал» на 2018 рік розроблена відповідно до Порядку 
розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 
затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.09.2017 року №1131. Ця 
програма погоджена заступником Голови Полтавської обласної державної 
адміністрації О.Є.Пругло.

Повідомила, що 22.08.2017 року на території ліцензіата відбулося 
відкрите обговорення (слухання) проекту Інвестиційної програми на 2018 
рік, що було підтверджено Протоколом №1 від 22.08.2017 року, який був 
направлений до НКРЕКП.

Проінформувала про те, що 22 лютого 2018 року на відкритому 
засіданні НКРЕКП було прийнято рішення про схвалення та оприлюднення 
проекту Постанови щодо Інвестиційної програми КГІПОР 
«Полтававодоканал» на 2018 рік. З метою одержання зауважень і пропозицій 
від фізичних та юридичних осіб, Проект зазначеної Постанови був 
оприлюднений 26 лютого 2018 року на офіційному веб-сайті НКРЕКП в 
мережі Інтернет.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та 
юридичних осіб до НКРЕКП до 27 березня 2018 року не надходили.

Зазначила, що всі вимоги стосовно обговорення проекту Постанови 
щодо Інвестиційної програми КППОР «Полтававодоканал» на 2018 рік були 
виконані.

Нею було запропоновано схвалити Інвестиційну програму КППОР 
«Полтававодоканал» на 2018 рік у сумі 15208,0 тис.грн. (без урахування 
ПДВ), у тому числі на заходи, передбачені на водопостачання -  5647,1 
тис.грн. та 9560,9 тис.грн на водовідведення.

Зазначила, що єдиним джерелом фінансування Інвестиційної програми 
є амортизаційні відрахування, що враховані в структурі тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік.

Заступник начальника виробничо-технічного відділу Антонович 
М.В. звернув увагу присутніх на необхідність схвалення Інвестиційної 
програми на 2018 рік.

Зазначив, що Інвестиційною програмою на 2018 рік передбачені 
наступні заходи:



водопостачання
- заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

реконструкція свердловини №2 водозабору №2 в м.Полтава на суму -  
2260,66 тис.грн.;

- заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з 
них:

заміна засувок ДбООмм (2 штуки) на мережах водопроводу в камері за 
адресою: вул.Ш ведська,86 в м.Полтава на суму -  408,69 тис.грн.;

заміна засувок Д800 (1 штука), Д200 (5 штук) на мережах водопроводу в 
камері за адресою вул.Спартака-Лугова в м.Полтава на суму -  636,64 
тис.грн.;

- заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

придбання екскаватору серії JCB ЗСХ на суму -  2341,11 тис.грн.

водовідведення
- заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку 

ресурсів, з них:
розробка проектно-кошторисної документації на встановлення (9-ти 
одиниць) технологічних вузлів обліку стічних вод на суму -  114,46 
тис.грн.;

- заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

придбання навантажувача фронтального SEM 656D на суму - 1640,0 
тис.грн.;

- заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища, з них:
реконструкція (2120 метрів) напірного каналізаційного колектора від 

КНС «Соціалістична» по вул.В.Рогізнянській до Затуринських очисних 
споруд по вул.Енергетична, 4 . 1 черга на суму -  4778,09;

заміна (1536 метрів) аераційної системи аеротенків другої та третьої 
черг Супрунівської ОКС на суму 1302,69 тис.грн.;

заміна (738 метрів) аераційної системи аеротенків №1 та №3 
Затуринської ОКС на суму 515,76 тис.грн.;

- інші заходи, з них:
ремонт камери переключення з заміною 5-ти засувок ДубОО мм на 

напірному колекторі КНС «Великорогізнянська» на суму -  866,58 
тис.грн.;

заміна засувок ДубОО мм (2 штуки) на КНС «Великорогізнянська» та 
ГКНС на суму -  343,32 тис.грн.



Доповідач звернув увагу, що зазначені планові заходи, які враховані 
Інвестиційною програмою на 2018 рік є пріоритетними для Підприємства. 
Впровадження їх дасть можливість зменшити питомі витрати електроенергії, 
скоротити втрати та витрати води.

Реконструкція зруйнованої ділянки каналізаційного колектору (2120 
метрів) дасть змогу суттєво покращити екологічний стан м.Полтава.

Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації 
Пругло О.Є. підтримав зазначені заходи та пропозицію щодо схвалення 
Інвестиційної програми КППОР «Полтававодоканал» на 2018 рік у сумі 
15208,0 тис.грн. (без урахування ПДВ).

Головуюча Мазука Г.П. запропонувала присутнім підтримати проект 
Постанови НКРЕКП щодо Інвестиційної програми КППОР 
«Полтававодоканал» на 2018 рік у сумі 15208,0 тис.грн. (без урахування 
ПДВ), у тому числі на заходи, передбачені на водопостачання -  5647,1 
тис.грн. та 9560,9 тис.грн на водовідведення та оформити відкрите 
обговорення Протоколом.

Вирішили:

1. Підтримати проект Постанови НКРЕКП щодо Інвестиційної 
програми КППОР «Полтававодоканал» на 2018 рік.

2. Підготувати Протокол відкритого обговорення від 28.03.2018 року та 
направити цей документ до НКРЕКП.

3. Протокол відкритого обговорення від 28.03.2018 року опублікувати 
на сайті КППОР «Полтававодоканал».

Лисенко А.Є.

Калініна Г.М.

Мазука Г.П.

Пругло О.Є.


