
Додаток 4
до Порядку проведення вiдкритого
обговорення проектiв рiшенi Нацiональнсli
KoMicii, що здiйснюе дер}кавне регулювання
у сферах енергетики та комунальних l]ослуг

протокол
вiдlсри,гого ()бговореIIня про схвалеIIIIя проекту iнвестицiйноi програми КП''rрпiньводоканал'' на 2d21 piK.

08_._lковтня 2020 piK
м. Iрпiнь

Запроrшенi :

ПокальчУк Ю'Д' _ ЗастУпник наЧ€LлЬНика Управлiння НкРЕКП у Киевi Та

lЖiT#:"":uJ"X';. - 'u"un""n ,r^^Й io"rpon"r"" перевiрок в .6.pl

Маркуrшин о,Г' - перший заступник мiського голови IрпiнськоТ MicbKoT Ради
канюра с,о, - нач€шьник управлiння iнфраструктурного розвитку, iнвестицiй тажитлово-комунального господарства

Абрамчук Д.в.- заступник селищного голови смт. Гостомель
Мостiпака С.В - заступник селищного голови смт. Ворзель
Король П.П.- депутат IрпiнськоТ мiськоi ради
Скрипник С.Ф.- депутаТ IрпiнськоТ MicbKoT Ради
Костюк о.о.- директор кпП''Теплоенергопостач''

Заг,одiренко А.о.- нач€lJIьник КП''Iрпiньводокан€шI'r

ПеченсвСькиЙ м.о. - першиЙ заступник начальника КП ''Iрпiньводоканал ''
Потьомiн С.Ю.- заст. начальника

l-ерасименко В,А.- гол. iнженер

Iсаченко Т.О. - гол. бухгалтер

Сiнгаевська I.0. - нач. ПВВ

Щербаков В.В. - iнженер



Присутнi:

I-Iокальчук Ю.Д. Заступник начальника управлiння НКРЕКП у Кисвi та
КиТвськiй областi нач€Lпьник вiддiлу контрольних перевiрок в сферi
комунальних послуг

Маркушин О.Г. - перший заступник мiського голови IрпiнськоТ мiськоi ради

Канюра С.О. - начаJIьник управлiння iнфраструктурного розвитку, iнвестицiй та
житлово-комунального господарства

Абрамчук Д.В.- заступник селищного голови смт. Гостомель

Мостiпака С.В - заступник селищного голови смт. Ворзель

Король П.П.- депутат IрпiнськоТ MicbKoT ради

Скрипник С.Ф.- депутат Iрпiнськоi мiськоi ради

Костюк О.О.- директор КПП "Теплоенергопостач"

Загодiренко А.О.- нача-пьник КП."Iрпiньводоканал "

Печеневський М.О. - перший заступник начаJIьника КП "Iрпiньводоканал "

Потьомiн С.Ю.- заст. начальника

Герасименко В.А.- гол. iнженер

Iсаченко Т.О.- гол. бухгалтер

Сiнгаевська I.0. - нач. ПВВ

IJ_[ербаков В.В. - iнженер

Ковальова В.Б. - мешканка MicTa Iрпiнь, журналiст

Порядок денний :

1 . Про схвалення проекту iнвестицiйноi програми на 2021 piK.



1. По першо}I},пIlтанню порядt(у денtIого слухали :

- llачаJьнllка КП "Iрпiньводоканал" Загодiренка А.о. якиI"t повiJоrtrtв.
цrо згi:но з "Порядком розроблення, погодження та затвер-1/\еНIlя iltBecrlrцiйtttlx
програ\t суб'сктiв господарювання у сферi централiзованого во-]опостачання та
во:овiдведення", затвердженим постановоIо нкрЕкп Bi: l4.09.20l7 _\9 lljl
Ko\IYHa-,IbHe пiдприемство "Iрпiньводоканал" розробило проект iнвестлtцil-tноТ
програN,lи на 202l piK та 18 вересня 2020 року оприJю.lни-lо вi:повi:не
iн(lорrrачiйне повiдомлення на офiчiйному веб-сайтi КП ''IpпiltbBo_]oк;i}i,i_, :.-.:
О.]еР/hаННя зауваЖень та пропозицiй. Вiдповiдно до повiдомJення про прове_],ення
вiлкритого обговорення, щодо схвалення проекту iнвестицiйнот програ\llr на ]0]'
pik. вiл споживачiв гrропозицiй не надiйrшло.

Наразi проводимо вiдкрите обговорення щодо схва-Iення
iнвестлlцiйноТ програми на 202l piK.

ПiдприсПrствО розробиЛо заходИ по IшвеСтицiйrliЙ програ}li на 202l piK
tla c\,}l}' l429t]rl7 тис. грн.(без пдв), а саме: за рахунок а\Iортllзitцiйнi:r
Bi:paxvBaнb, що BpaхoBarri в тарифах на 2о2О piK в cyMi 7 852,50 TItc. грн.(без
гIдв) та iнших залучених коштiВ, Що не пiдлягають поверненнIо в clrri б -l]5.6-
Trrc. грн.(без ПДВ).

Пi:присмс,гво заплаI]увало.Frаступнi заходи :

по вOдопOс,гаIlillIltI() Ila суму 4 148r,7l тис. грп. (без Пf,В), а cirue:

1. ТеХНiЧНе ПеРеОСFIаЩеННя 50 свердловин з впровзjlj{rt--tlня}l cltg-Tr_,\!Il

-Il,tспетчеризашiТ в м. БуЧа та смт. Госl,омеllь [Ia сумУ l583,50 г}tс. Iр.н.tбсз
пдв),

проекц

ВПРОВаДЖеН}rЯlrt

му 1045,1l тис.

]. 'гехнiчне 
переоснащення з3 артезiанських свердловин

сllсте\IИ диспетчеризаrliТ в м. Iрпiнь та смт. Ворзель на
грн. (без ПДВ) ;

з
с)

Технiчне переоснащення водопровiдних та пiдвищува-Iьн1,1\ HacocHIl\
станцili з впровадженням системи диспетчеризачii та систе\t}l koнTpo-1bgllx
точок в м. Iрпiнь, м. Буча, смт. Ворзель та смт. ГостоNtель на c\-\t\ l8]0.1
Tltc. грн. (без ПЩВ).

lIU в0_]оВi:ве:енНю на сумУ 9 849,46 Тис грtI. (без П7ЩВ) з Hllx:

, :)_:,С,jj.'ТРl КUiя господарсько-побутовоI,о коJIектора З rr.Ip:.i,,b :.__ .-.:].lз]i:
- -,_-_..:зя напор},до пiдк.ltюченнrl в колектор м.Кисва. в\.l.Ге;е:-.,__ :._. ,l :_:.. "- 5...]з\овського на суму 9849,46 тис. грн.(без ПДВl.

rrroBaHi

fення
заходи iнвестицiйноi програми на 202| pi

та розвиток iнформачiйних технологiй, зниr{iенн

J.



Вирiшили :

1. Пiдтримати та схв€tлити проект iнвестицiйноТ програми на 2О21 piK по
КП "Iрпiньводоканал".

2. Направити до НКРЕКП копiю протоколу вiдкритого обговорення про
схВ€Lпення проекту iнвестицiйноТ програми КП "Iрпiньводоканал" на
202l piK.

Заперечення та доповнення :

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та
вiдкритостi.

Вiдкрите обговорення вважати таким, пrо вiдбулось без порушення процедури,
встановленоТ Порядком проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень
НацiональноТ KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30 червня 2017

року J\Ъ 866.

1-й заступник голови Iрпiнськоi MicbKoT ради - Маркушин Олександр Григорович

(пiдпис, посада, прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженого представника
мiсцевих органiв виконавчоТ влади або органiв мiсцевого самоврядування)

(пiдпис головуючого)
Загодiренко Артур Олегович
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

С iнгасвська IHHa Олександрiвна
(прiзвище, iм'я та по батьковi)(пiдпис секретаря)



Назва ор.u"iruчГi
(пiдприемства)

Управлiн"" НКБКПl
кисвi та Китвськiй областi

Iрпiнська мiсьЙ рада

Управлiння IРБа ЖКГ м.
Iрпiнь

начальник

Селищна рад;смт.
гостоп,tель
селищна рuлi.rl
Ворзель
Iрпiнська,1.ы*
Iрпiнська мiсьЙ
КIlП "Теплоa,raрaопостач''
Kll"IрпirrоподБЙ"rrл"

печенсвський
I\4.o.

ItП"IрпiнuuЪдЙЙ-'

По,гьомiн с'Ю КП"Iрпiньвод6l1зffi

ГерасимепЙ ВД КП"IрпiньuЙБЙ"u""
Iсаченко Т.о. КП"IРп iньводЙанал,,

Cir,.a.oco,,u б КП"Iрпir,пйiБй"u"'
Щербаков В.Ы КIl"IрпiнuuодопЙй;
ковальовu вл меulканка MicTa [ргliнь

рЕсстр
УЧаСНИкiв вi.,tкритого обговорення

Продов>ltення дода.гку 4

Посада Пiдпис
_\!

з

п

l Покальчу* ЮД

Маркушин ОЛ

Канюра С.О.

Абрамчук Д.В.

мостiпакu св,

6 Король П.П.

п.I.Б.

Заступl-tик
начальника,
начальник вiддiлу
коI-{троль}lих
перевiрок в сферi
комунальних
послуг
1 -й заступник
мiського голови

5

Заступник
селиU{ного голови

Скрипник С.Фr
8 KocTloK о.о.
7

9

l0

Застулник

99дишtного голови

/{епута,г

Д{tчр"g_цl,р
I la,la.ll1,1l и t<

Перший
заступник
начальника
Заступник
начальника
головний iнжене
Головний
бухгалте
начальник пвв
Iнжене
}ltурналiст

_I
1

?
3


