
Додаток 4
до порядку проведення 
відкритого обговорення проектів 
рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та 
комунальних послуг

ПРОТОКОЛ
проведення відкритого обговорення «Щодо розгляду проекту рішення 

НКРЕКП про схвалення Інвестиційної програми КП «Уманьводоканал» на
на 2020 рік».

17 червня 2020 року 11.00 год_____________  м. Умань, Черкаської області
(дата та час проведення) (місце проведення заходу)

Запрошені:

Черемис A.I. - керівник територіального органу НКРЕКП у Черкаській області; 

Камша В.А. -  головний спеціаліст сектору НКРЕКП у Черкаській області. 

Представники органів місцевого самоврядування:

Малішевська Ю.Ю. -  заступник міського голови;
БовгираС.І.- начальник відділу економічного розвитку Уманської міської ради; 
Слепньов К.Г. -  провідний спеціаліст відділу ЖКГУманської міської ради.

Представники КП «Уманьводоканал»:

Токарев Ю.М. -  директор КП «Уманьводоканал», Бабій В.І. -  юрист, 
Шелепко А.В. -  головний економіст, Омельченко C.B. -  начальник виробничого 
відділу, Євдєєв Д.В. -  інженер виробничого відділу, Дон Л.А. -  інженер 
виробничого відділу, Мельниченко О.В. -  економіст, Сирота Л.І. -  заступник 
головного бухгалтера, Драбчук В.П. -  головний енергетик, Кузьменко Т.К. -  
секретар.

Присутні представники громадськості м. Умань.

Питання порядку денного

Обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної 
програми Комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської 
ради на 2020 рік».

СЛУХАЛИ:



Черемиса А.І. - завідувача сектору НКРЕКП у Черкаській області, який 
відкрив засідання та повідомив, що 27 травня 2020 р. в НКРЕКП відбулося 
відкрите обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної 
програми КП «Уманьводоканал» на 2020 рік». У обґрунтуваннях щодо схвалення 
проекту постанови було зазначено, що Інвестиційна програма на 2020 рік була 
погоджена рішенням Уманської міської ради від 20.12.2019 р. № 3.4. 71/7 3 
обсягом фінансування 4 775,78 тис.грн. за рахунок амортизації у т. ч:

з водопостачання - 1 688,36 тис.грн. (амортизаційні відрахування);

- заміна дюкера;

- придбання автоцистерни;

- технічне переоснащення Т-150;

- придбання комп’ютерної техніки;

- придбання лабораторного обладнання.

з водовідведення -  3087,42 тис. грн. (амортизаційні відрахування):

- придбання шнекового дегідратора на каналізаційні очисні споруди.

За результатами опрацювання наданих матеріалів відповідно до Порядку 
розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14 вересня 2017 року №1131, протоколу 
відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 30.06.2017 р. № 866, Департамент із регулювання відносин у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення вніс наступні пропозиції:

- замінити заходи Річного інвестиційного плану «Закупівля лабораторного 
обладнання» та «Техічне переоснащення Т-150» на інші;

- зменшити суму фінансування заходу «Заміна дюкера по вул. Заводська» з 
урахуванням планових обсягів фінансування Інвестиційної програми 
2017 року та надання додаткових заходів та/або пропозицій щодо 
розподілу між іншими заходами вивільнених коштів.

Також зазначив, що до НКРЕКП не надходило зауважень та пропозицій, щодо 
заходів інвестиційної програми та не було зареєстровано бажаючих прийняти 
участь у відкритому обговоренні.

Токарева Ю.М. -  директора КП «Уманьводоканал», який зазначив, що на 
виконання вимог Протоколу № 33 засідання Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке 
проводилося у формі відкритого слухання 27.05.2020 р. КП «Уманьводоканал» 
вилучає пункти річного інвестиційного плану Інвестиційної програми



підприємства на 2020 рік - 1.6.2 «Технічне переоснащення Т-150» і 1.8.2 
«Закупівля лабораторного обладнання», а також зменшує сумарне фінансування 
по заходу 1.1.1 «Заміна дюкера по вул. Заводська».

На заміну зазначених заходів в розділ Водопостачання обрано нові. Це такі 
заходи:

1.8.1. «Отримання спеціального дозволу на користування надрами»;
- 1.8.3. «Заміна обладнання котельні виробничої бази».
Захід 1.1.1. «Замша дюкера по вул. Заводська» відкориговано -  зменшено 

довжину трубопроводу d-315 мм з 300 м.п. до 220 м. п.
Також, у зв’язку із зношеністю напірних каналізаційних колекторів, що

транспортують стоки на каналізаційні очисні споруди було запропоновано в
розділ Водовідведення включити новий захід -  2.5.1 «Реконструкція
(відновлення) напірного каналізаційного колектора до КОС» розробка проектної 
документації.

У зв язку з внесенням змін виникає необхідність у погодженні 
Інвестиційної програми на 2020 рік на сесії Уманської міської ради у новій 
редакції.

Омельченко C.B. -  начальник виробничого відділу повідомила, що з 
врахуванням змін Інвестиційна програма на 2020 р. буде мати вигляд.

У розділ Водопостачання ввійшли наступні заходи на загальну суму -  
1698,20 тис. грн., з них: 1688,36 тис. грн. (амортвідрахування) та 9,84 (ін ш і 
зал}ліені кошти, отримані у плановому періоді, що не підлягають поверненню):

- заміна дюкера по вул. Заводській -  287,10 тис. грн.;
- придбання автоцистерни -  1030,83 тис. грн.;

отримання спеціального дозволу на користування надрами -
222,52 тис. грн.;

- придбання комп’ютерної техніки -72,69 тис. грн., з них: 62,85тис. грн.
(амортвідрахування) та 9,84 тис. грн. (інші залучені кошти, отримані у
плановому періоді, що не підлягають поверненню);

- заміна обладнання котельні виробничої бази -  85,06 тис. грн.
У розділ Водовідведення включено наступі заходи на загальну суму -  

3087,42тис.грн. (амортвідрахування):
реконструкція (відновлення) частини напірного каналізаційного колектора
до КОС -  99,17 тис. грн.;

- придбання шнекового дегідратора на КОС -  2988,25 тис. грн.

За результатами обговорення ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати проект постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної
програми Комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської 
міської ради на 2020 рік».



2. Підтримати внесення змін до Інвестиційної програми
КП «Уманьводоканал» на 2020 рік.

В и лучи ти  захояи:

- 1.6.2. Технічне переоснащення Т-150, на суму -  100,00 тис. грн.;
- 1.8.2. Закупівля лабораторного обладнання, на суму -  40,42 тис. грн.

Зменшити суму Фінансування по заходах:
- 1.1.1. Заміна дюкера по вул. Заводська, на суму -  104,40 тис. грн.;
- 1.6.1. Придбання автоцистерни, на суму -  75,40 тис, грн. (підприємство в 

ході моніторингу обрало обладнання з меншою вартістю);
- 2.5.2. Придбання шнекового дегідратора на КОС, на суму -  99,17 тис. грн.

Різницю вивільнених коштів направити на реалізацію заходів:
- 1.8.1. Отримання спеціального дозволу на користування надрами, на суму

222,52 тис. грн.;
1.8.3. Заміна обладнання котельні виробничої бази, на суму -  

85,06 тис. грн.;
- 1.8.2. Придбання комп’ютерної техніки збільшено, на суму -22,48тис.грн. 

(12,64 тис. грн. - амортвідрахування та 9,84 тис. грн. - інші залучені кошти, 
отримані у плановому періоді, що не підлягають поверненню);

2.5.1. Реконструкція (відновлення) частини напірного каналізаційного 
колектора до КОС, на суму — 99,17 тис. грн.

Загальна сума Інвестиційної програми на 2020 рік складає 4785,62 тис. грн. в 
т. ч. заходи з водопостачання -  1698,20 тис. грн. (з них 1688,36 тис. грн. -  
амортвідрахування та 9,84 тис. грн. - інші залучені кошти, отримані у плановому 
періоді, що не підлягають поверненню), заходи з водовідведення — 
3087,42 тис. грн. (амортвідрахування).

3. Інвестиційну програму на 2020 р. подати в новій редакції на погодження 
до Уманської міської ради.

4. Надіслати протокол проведення відкритого обговорення «Щодо розгляду 
проекту рішення НКРЕКП про схвалення Інвестиційної програми 
КП «Уманьводоканал» на 2020 рік» до НКРЕКП та розмістити його на 
офіційному сайті підприємства.

Заперечення та доповнення відсутні. Заявок від фізичних та юридичних осіб 
на реєстрацію для прийняття участі у відкритому обговоренні щодо необхідності 
схвалення Інвестиційної програми КП «Уманьводоканал» на 2020 рік не 
надходило.

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

так



Відкрите обговорення вважати таким, що відбулося з порушенням 
процедури, встановленої Порядком проведення відкритого обговорення 
проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою 
НКРЕКП від ЗО червня 2017 року № 866.

НІ

Заступник міського голови Малішевська Юлія Юріївна
(підпис, посада, прізвище, ім ’̂ я та по батькові уповноваженого представника 
місцевих органів виконмчої влади або органів місцевого самоврядування)

Завідувач сектору НКРЕКП 
у Черкаській області Черемис Анатолій Іванович

(підпис голоі^ючого) (прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник підприємства Токарев Юрій Миколайович
(п ідпис: ^ ч о г о )  (прізвище, ім ’я та по батькові)

Секретар Омельченко Світлана Валеріївна
(прізвище, ім ’я та по батькові)



РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення

№
п/п П.ТБ. Назва організації 

(підприємства) Посада . Підпис

1. Бовгира С.І.
Відділ 

економічного 
розвитку УМР

Начальник
відділу

2. Камша В.А. Сектор НКРЕКП у 
Черкаській області

Г оловний 
спеціаліст :М

3. Слепньов К.Г.
Відділ житлово -  

комунального 
господарства УМР

Провідний
спеціаліст

--- \J -----------------

4. Мельниченко О.В. КП
«У маньво доканал» Економіст

5. Євдєєв Д.В. КП
«У маньводоканал»

Інженер
виробничого

відділу

6. Дон Л.А. КП
«У маньводоканал»

Інженер
виробничого

відділу

---------- -----------

7. Шелепко A.B. КП
«У маньводоканал»

Г оловний 
економіст •

8. Бабій В.І. КП
«У маньводоканал» Юрист

9. Сирота Л.І. КП
«Уманьводоканал»

Заступник
головного
бухгалтера

10. Драбчук В.П. КП
«У маньводоканал»

Г оловний 
енергетик р

11 Кузьменко Т.К. КП
«Уманьводоканал» Секретар


