
протокол
проведення в режимi онлайн вiдкритого обговорення

про€кту постанови НКРЕКП "Про схвалення lнвестицiйноi програми
комунАльного шдприемствА (крЕмЕнчукводокднАлD
крЕмЕнчуцькоi MrcbKoi гади крЕмЕнчуцького рАйоЕу

ПолТАвсЬко[ оБлАстI на 2022 piK"

мiсце проведення:
м.Кременчук, пров. ГероТвБресту, З5А
офiцiйний веб-сайт КП "Кременчукводоканал"
https://kvk.pl.ua ( платформа youtube )

Дата: 1б.12.2021р.

Були присутнi:

нальноr l(oМlc
енергетики та комyнальних послyг y Полтавськiй областi

Мазука Г.П. - завiдувач сектору НКРЕКП у Полтавськiй областi

кременччцька Micbka рада:
Москалик I.B. заступник мiського голови - директор .Щепартаменту житлово-

комунальногО господарства Кременчучькоi мiськоI ради Кременчучького району
полтавськоi областi

КП "КDеменччкводоканал" :

Мальований В.о. - директор
Iгнатенко Т.В. - провiдний iнженер з виробничого планування
Мартюк Н.В. - секретар засiдання

Представники гDомади MicTa Кременччка

Вiд фiзичних та юридичних осiб на ресстрацiю для прийняття УчаСтi В РеЖИМi
онлайн вiдкритому обговоренi проекту постанови НКРЕКП "Про схвалення Iнвестицiйноi
програN,Iи комунального пiдприсмства "Кременчукводоканал" КременчуцькоТ MicbKoi ради
Кременчуuького району Полтавськоi областi на2022 piK" не надходило.

Питання порядку денного:
1. Проект постанови НКРЕКП "Про схвшlення IнвестицiйноТ програми

КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИеМСТВА (КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ)
крЕмЕнчуцькоi шськоi рАди крЕмЕнчуцького рАйону
ПОЛТАВСЬКоТ оБЛАСТI на2022 piK"

2. Програма розвитку КП "Кременчукводоканал" на 2022-2026 роки.
3. Обговорення.



1. СЛУХАЛИ:

- Мальованого В.О. - директора КП "Кременчукводоканал", який зш}начив, що

вiдповiдно до порядку проведення вiдкритих обговорень проекту рiшення Нацiона.тrьноi

koMicii, що здiйснюе державне регупювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30.0б.2017 }lb 866 сьогоднi проводиться вiдкрите

обговорення проекту постанови НКРЕКП "Про схвчlJIення Iнвестицiйноi прогрilми

комунального пiдприемства "Кременчукводоканал" КременчучькоI MicbKoi ради

Кременчучького району ПолтавськоТ областi на2022 piK" .

У зв'язку iз запровадженням в Украiнi карантинних заходiв та з метою запобiгання

поширення KopoнaBipycHoi хвороби (COVID-I9) вiдкрите обговорення проводиться в

режимi онлайн;

- Мазука Г.П. - завiдувач сектору НКРЕКП у Полтавськiй областi ознайомила

з проектом Постанови НКРЕКП " Про схвалення Iнвестицiйноi програми комунzrльного

пiдприемства "Кременчукводоканал" Кременчуuькоi MicbKoi ради Кременчучького районУ

Полтавськоi областi на 2022 рiк" ;

- Iгнатенко Т.В. провiдний iнженер з виробничого планування

КП "Кременчукводоканал"о яка доповiла про:

1. Процес розроблення та затвердження Iнвестицiйноi прогрillчlи

КП "Кременчукводоканал" на 2022 piK.

2. Про заходи Iнвестицiйноi програми КП "КременчукводоканшI" на 2022 piK та
очiкуванi результати вiд впровадження:

воdопосmачання
]. Технiчне переоснаlценнянасосноzо облаdнанняхолоdноzо воdопосmачання ЦТП 278 -

3 4] I,34 muс. 2рн. без П,ЩВ.

2. Технiчне переоснаtцення HacocHozo облаdнанняхолоdноzо воdопосmачання ЦТП 297 -
] 626,]0 muс. zpH. без ПДВ.

3. Капimальнuй реллонm diлянкu лtереэtсi воdопосmачання по вул, КоопераmuвнiЙ
2 9]9,28 muс, ?рн. без ПflВ.

4. Проекm "Розвumок MicbKot iнфрасmрукmурu" - поlаulення ocHoчHoi сумu креdumу -
2 242,65 muс. zpH. без П!В.

Водовiдведення
1. Технiчне переоснаtцення оduнuць mа вузлiв mехнiчноzо усmаmкування mа iнженернuх

мерФtс сuсmемлl аерацit в iснуючtlх прuлtitценнях КП "Крел,tенчуквоdоканаJl" 3а



аdресою: Полmавська обласmь, Micmo Кременчук, набереэtсна Лейmенанmа,ЩнiПРОВа,

]21 - 8 248,I8 muс. zpH. без ПДВ.

2. Сmворення розрахунково-iнформацiйноzо комплексу мереuс воdопосmачання mа

воdовidвеdення (ГIС) - ] 000,00 muс, zpH. без ПДВ.

3, Реконсmрукцiя напiрноzо каналiзацiйноzо колекmору Bid Сп 15 dо Крюкiвськuх Кос
в м, Кременчук - ] 9]б,95 muс. ерн, без П!В,

4, Проекm "Розвumок л,tiськоi, iнфрасmрукmурu" - поZаuлення ocHoBHot сулlu креdumу -
]0 32],22 muс. ?рн. без П!В.

3. Процес розроблення та затвердження Плану розвитку Кп "кременчукводоканал"

на2022-2026 роки.

4. ПрО зt}ходИ ПланУ розвитку КП "КременчукводоканшI" на 2022-202б роки та

очiкуванi результати вiд впровадження:

воlопосmачання

l. Технiчне переоснаu4ення насосноzо облаdнання холоdноzо воdопосmачання

ЦТП 27S - 3 4l 1,34 muс. 2рн. без П,ЩВ.

2. Технiчне переоснаulення насосноео облаdнання холоdноео воdопосmачання I-{ТП

297 - ] 626,]0 muс. ерн. без ПДВ.

3. Технiчне переоснаlцення ПНС-б _ 3 5 ] 3,24 muс. zрн. без пдв,

4. Технiчне переоснаtцення ПНС-7 _ 4 234,3б muс, zpH. без п,,щв,

5. Капimальнuй ремонm diлянкu Mepeuci воdопосmачання по вул. Коопераmuвнiй -
9 ]03,98 muс. ?рн. без ПtВ.

6. Технолоziчне переоснаlцення калrерu з запiрною армаmурою d 600 л,tм на

Власiвськол,tу воdозоборi - 3 9б7,08 muс. zpH. без ПДВ.

7. Технолоziчне переоснаulення ка74ерu з запiрною арJчrаmурою d В00, ]200мм на

Власiвськол,lу воdозоборi - 3 500,00muс. zpH. без ПДВ.

8. Технолоziчне переоснаtцення ксllйерu з запiрною армаmурою d 1000 млl на

Власiвськол,tу воdозаборi - 2 041,1б muс, zpH. без ПДВ,

g. Технолоziчне переоснаIцення Kalylepu з запiрною армаmурою на Вос - ] 932,02

muс, zp+. без ПtВ.

I0, Залtiна оduнuць mехнолоziчноzо усmаmкування хлорноzо zоспоdарсmва - 5 254,32

muс. 2рн. без ПlВ.

] ]. Проекmування mа зал,iна кабельнuх лiнiй do вос - ] 200,0 muс. zрн. без П[В.



12. ПРОекm "Роlвumок лliськоi iнфрасmрукmурu" - поzа2аення ocHoBHot сул,tu креdumу
- ]] 2]3,25 muс, ерн. без ПДВ.

водовiдведення

l. Технiчне переоснаlцення оduнuць mа вузлiв mехнiчноzо усmаmкування mа
iнэtсенернuх Jwереэю сuсmемu аерацii в iснуючtм прtl*titценнях
КП "Кременчуквоdоканал" за аdресою: Полmавська обласmь, мiсmо Кременчук,
набереэюна Лейmенанmа tнiпрова, ]2] - 8 248,]8 muс. zp+. без П,ЩВ.

2. Технiчне переоснаlцення HacocHot сmанцii прu пiсколовкж Лiвобереэrcнш КОС -
2 000,00 muс. zpH. без ПДВ.

3. Технiчне переоснаIцення JуIулонасосноi сmанцi| на ЛiвоберФtснuх КОС - 7 595,03
muс, zp+. без П[В,

4. Технiчне переоснаlцення HacocHot сmанцii' прu первuннuх вidсmiйнuках на
Лiвобереuснuх КОС - ] 050,00 muc ерн. без ПДВ.

5. Технiчне переоснаlцення HacocHot сmанцii сuроzо ocady Лiвобереэtснuх КОС-
] 925,00 muс. zpH, без ПДВ

6. Технiчне переоснаIцення СП-2 - ] ] 90,00 muс, zpH. без ПДВ.

7. Технiчне переоснаtцення HacocHoi сmанцii спорожнення Лiвобересюнtlх КОС -
] 750,9muс, zрн, без ПДВ.

8. Технолоziчнuй облiк pidKtM BidxodiB сmiчнuх воd Лiвобереuснtlх КОС mа
mранспорmування на л,tуловi карmu - 365,]0 muс, zpH, без ПДВ.

9. Сmворення розрсlхунково-iнформацiйноzо комлulексу rйереJtс (ГIС) - 3 676,67 muс.

zpH. без ПДВ,

]0. Реконсmрукцiя напiрноzо каналiзацiйноzо колекmору Bid СП 15 do Крюкiвськ1,1х

КОС - ]4 040,22 muс. zpч. без ПflВ.

]]. Технолоziчне переоснаlцення сuсmел4u аерацii з залliною ducKoBttx aepamopiB на
Лiвобереэtснuх КОС - 5 023,3б muс. 2рн. без П[В,

]2. Проекmування mа замiна кабельнuх лiнiй dо Лiвобересюнш КОС - 8 ббI,I9 muс.

zpH. без ПДВ,

13. Проекmування на заtчliну кабельнuх лiнiй do Правобереэtснlм КОС -300,00 muс.

zрн. без ПДВ.

14. Проекm "Розвumок MicbKoi iнфрасmрукmурu" - поzаlаення ocHoBHoi сумu креdumу

- 5] бOб,]0 muс. zpH. без ПДВ.



2. ВИсТУПи ТА оБГоВоРЕННЯ:

СЛУХАЛИ:

Москалика I.B. - заступника мiського голови, щодо важливостi виконання заходiв,

передбачених у плану розвитку, для пiдвищення якостi послуг з централiзовшrого

водопостачання, водовiдведення та запропонував пiдтримати Iнвестицiйну програму на

2022 piK та План розвитку КП "КременчукводоканаJIlt на2022-2О26 роки.

ВИРIШИЛИ:

1. Пiдтримати Iнвестицiйну прогрilпdу на 2022 piK та План розвитку
КП "Кременчукводоканал" на 2022-202б роки.

2. Направити протокол проведення в режимi онлайн вiдкритого обговорення
до НКРЕКП та оприлюднити протокол на офiцiйному веб-сайтi
КП "КременчукводоканаJIi|.

Заперечення та доповнення:
Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та

вiдкритостi.

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось з порушенням процедури,
встановленоi Порядком проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень НацiональноТ
KoMiciT, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунЕrльних послуг,
затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30 червня 2017 року J\9 866.

Завiдувач сектору НКРЕКП
у Полтавськiй областi
(головуючий)

Г.П. Мазука

Заступник мiського голови -

директор Щепартаменту
житлово-комунального гос
Кременчучькоi MicbKoi ради
Кременчучького району Полта

.Щиректор

Секретар засiдання

Москалик

В.о. Мшьований

Н.В. Мартюк

t\Sf,{и

/r"



рЕсстр
учасникiв вiдкритого обговорення

Jф

з/п
п.I.Б.

Назва органiзацii
(пiдприемства)

Посада Пiдпис

l
/

1 Мазlка Г.П. Сектор НКРЕКП у
полтавськiй областi

Завiдувач сектору Z7--

2. Моска;lик I.B. мiськвиконком

Заступник мiського голови -

директор ,Щепартаменту
житлово-комунаJIьного
господарства Кременчучькf
MicbKoi рали Кременчучькоfо
пайону Полтавськоi областi

/о-*,

I /,
J. Ма_rrьований В.о. КП "Кременчукводоканал" .Щиректор / UШ///r
4. Iгнатенко Т.В. КП "Кременчукводоканал" Провiдний iнженер '(И/ruж/

5. Мартюк Н,В. КП "Кременчукводоканал" Начальник ПЕВ \- {/-":Il
ц


