
Додаток 4

до Порялку проведення вiдкритого
обговорення проектiв рiшень НацiональноТ
KoMicii, що здiйснюе дерх(авне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг

протоItол

вiдl(ри1ого обговорення про змiни до iнвестицiйноi програми Кп
''IрпillьводоканаJI" на 2020 piKo схваленот постановою FII{РЕкп ЛЪ 397 вiд

l 4.(l2.2020 року ..Про сх вален Ir я I н вести цi li lloi п ро гра М и КОМУНАЛ Ь НОГО
пIдпри€мствд (IрпIньводокдндл> lla 2020 piK>.

15 жоrзl,ня 2020 piK м. Iрпiнь

ЗапроrrrеlIi :

N4аркуrшин о.Г. - перr-ший заступник мiського голови IрпiнськоТ пliськоТ рали

ltанюра с.о. - начальник управлiння iнфраструктурного розвитку, iнвес,t,иrriй r,a

)к и Trl ово- KoN,ly нал ь но го господарства

Дбрапл.lук /ц.В.- заступник селищного голови смт. Гостомель

Мостiпака С.В - заступIlик селищного голови смт. Ворзель

Kopo;rb П.П.- депутат IрпiнськоТ MicbKoT ради

Сlкриttrrик C.cD.- депутат Iрпiнськоi MicbKoT ради

ltос,гttltt О.О. - /tиректор КПП " ТепJIоенергопостач "

Загодiренко А.О.- начальI-Iик ItП "lрпiньводоканал"

Гlечегtсtзськлtй N4.o. - перtuий заступник начальника КП "lрпiньводоканал "

ГIотьоплirl C.IO,- заст. LIачальника

Геlэасименко В,А.- го"ll. iнженер

iсаtчеttко Т.О. - гол. бухгалтер

Сitlгасtзська LO. - нач. ПВВ

LL[ербаков I].B. - iнженер



fl plrcy,1,1l i:

N4арr<уrшИrr о.Г. - перrrrий заст)iпнИк мiськоГо головИ IрпiнськОТ пцiсьr<оi'ради

гостомель

Ворзель

канюра с.о. - начальник управлiння iнфраструктурного розвитку, iнвестицiй та

ж итJ l()во-комунального господарства

Абрамчук ДI.В.- заступI-Iик селищного голови смт.

\4ос,гiпаltа С.В - заступник селищtlого голови смт.

liopo;rb l I.Гl.- депутат lрпiнськоТ MicbKoT ради

Сr..рrrпltик C,cD.- депутат IрпiнськоТ MicbKoT ради

I(oc t,tori О.О.- /tl{pcK,I,trp ItI tI I "l'еll",Iосllерt,оItос,I,ач"

Заr,одiренко А.О.- началь[Iик КIl "Iрпiньводоканал

llе.tеttс:tзськиЙ N4,o. - перший заступttик начальника КП "IргliньводоканаJI

Потьошritt С.К).- заст. на!Iальника

l-'сllасимеrrко В.А.- гол. ittженер

lсачеttttо'Г.О.- гол. бухгалтер

СitIгасвсt,ка 0.С). - нач, ПВВ

II[ербаr<ов I],l], - iнжегtер

Порялок денний :

l. Г[ро схвалення змiн до iнвестицiйноТ програми на 2020 piK.



l. По першOму питаtlню порядl(у денного слухали :

- llачальшика КП "[рпiньводоканал" Загодiреrlка А.О., який поuiдом"u,

1116 у зв,язку з браком питноТ води в м. Iрпiнь виникла неОбХiДНiСТЬ В бУ.liВttl'ttt'ГlЗi

додаткових свердловин, а саме булiвничтво артезiанськот свердловини по вул,

I-Iезалежностi, 1-5 в MicTi Iрпiнь ItиiвськоТ областi.
По об'скту <БулiвFIицтво артезiанськоТ свердловини по вул. Незалежностi, l-

5 в MicTi Iрпiнi Кийськоi;областi> розроблена проектно-кошторисна документаuiя

та проведена експертиза проектноi документацiт вiд 30.0б.2020р ]V901-0з25-20лIБ

Загальна BapTicTb булiвниuтва складас 2 З60,044 тис. грн з пдв. При вирахуваннi

пдR, BapTobTi проектнИх робiТ (96,469 тис. грн. без ПДВ) та експертизи гtроекr,lIоТ

документацiТ (8,947 тис грн. без пдв) сума булiвельних робiт складас 1 861,288

грrr без ПДI].
ЗгiднО законодаI]ства УкраТнИ була проведеНа спрощеFIа проltелура 1}tlК}ПlRJIll,

.за результатами якоI була визнана переможцем тов <кошttlанiя з

водозабезпеченнЯ <Бурвод>) по виItонанню робiт <Булiвництво артезiаtlськоТ

свердловини по uyn, Незалежностi, 1-5 в MicTi Iрпiнь КиТвськоТ областi> з

rjаiлr<раlшою пропозицiею у cyMi 9з2,648 тис. грн. з ПЛВ (777,207 тис. грн без

пдв).
Залишок коштiв в cyMi 534,084 тис. грн. без пдВ спрямовуlt)],ьсrl на

розробr<у проектiв: 'lреконструкuiя артезiанських свердловин з впровадженIlям

си0l.еми диспетчеризаuiТ в м. Iргriнь та смт. Ворзель", "Реконструкlliя

арr.езiанських свердловин з впровадженням системи диспетчеризацiТ в м. Буча та

смт. Гостомель", "Реконструкшiя водопровiдних та пiдвищувальних IIасосних

с,ганцiй в м. Iргtiнь, м. Буча, смт. Ворзель та смт. Гос,гомеJIL", виItоItанFirl

технiчного переоснаIцення 12 артезiанських свердловин з впровадженням системи

l]исllетчеризаuiТ.
'l'aKorK у ll1-2020 в заходi з ав,tома,гизацiТ та диспетtlеризаuiТ об'сктiв

l}0/l11llоO.гачаннrl на суму 305,50 тис. грн. (без ПДВ) ПЛаНУВаЛОСЬ ОбЛаДГtаТИ l3

свердловин (5 свердловин в м. Iрпiнь, та 8 свердловин в смт. Ворзе;lь). У зв'ltзку з

булiвництвом станцiТ очищення води (територiя станцiI другого пiдйому по вул.
LIexoBa) потужнiстю 15000 м3/добу в м. Iрпiнь виникла виробнича необхiднiсть
обltti/]нання засобами диспетчеризашiт насосних ,-станцiй першого пiдйому для

коIIтролtО та дистанцiйногО керуванНя свердЛовинамИ водозабору в м. Iрпiнь.

Гli.ltrrрисмс,гво пJIануе замiсть диспетчеризачiТ свердловин I] см,г. [}орзель

l]икорисТати цi кошти для встановлення обладнання на свердловинах в м. Iрпiнь,

Враховуючи виUdенаведене, КП <IрпiньводоканаJI)) вносить змiни в IП-2020 в

ча<;r,инi замiни об'скта iнвестуванttя ttоштiв з <Рекоt-tструкrliя артезiанськоТ

свердлоВини Jф4 }Ia територiТ cTaHuiT лругого пiдйому по вул. Чехова в м. Iрпiнь

КиТIlськоТ об;rас,t,i>> на <БулiвниI(тво ар,гезiанськоТ сt]ердJlовиllи llo i]\,jl.

I]Iезалежttостi, 1-5 в MicTi Iрпiнь КиТвськоТ областi>. BapTicTb заходу становить

777,207 тис. грн. беЗ гIдв. ЗамiстЬ 8 свердловиН В смт. Ворзель обладнати

засобами дислетчеризаrдiт 8 свердловин FIa водозаборi в м. Iрпiнь не змiнюючи
обсяг,iв фiнансування. Розробити проекти на реконструкчiю артезiанських
свердлоВин з впРовадженНям системи диспетчеризацiТ в КП <lрпiньrзс)локi}IIаjI),

виконати диспетчеризаuiю 12 сверлловин та придбати дренажний насос на Внс
,пfл1 м. Iрпiнь вул. Чехова.



Вiдповiдно до законiв УкраТни <ГIро державне регулIова}Iня у сферi

l(омуLIальниХ IIослуг)), uПрО НачiональнУ KoMicito, щО здiйснюс державне
pel,),JIloBaI.Itlя у сферах енерге,гиltи ,tа комуLIаJIьних tIосJIуг)), "ГIорядком

розроблення, погодженнЯ та затвердЖеннЯ iнвестиЦiйних програм суб'сктirз

гослодарюван}{я у сферi централiзованого водопостачання та водовiдведеrtltя",
за1вердженим постановою НКРЕКП вiд 14.09.2017 JФ 1 1З 1 та згiдно з постаноВоIо

FIКРЕКП J\b З97 вiд |4.02.2020 року uПро схваJIення IнвестицiЙноТ програми
коN4УI-{дJIъIIОГО ПIДПРИеМСТВА (IРШНЬВОДОКАНАЛ) на 2020 piк> у
c1,1li б бО5,25 тис. грн. (без урахування ПДВ) - комунЕlлIrне пiдприсмство
"Iрпiньводоканал" розробило змiни до iнвестицiйноТ програми на 2020 piK 'га 29

вересня 2020 року оприлюднило вiдповiдне iнформацiйне повiдомлення на

офirtiйrrому веб-сайтi ItП "Iрпiньводоканал" для одержаннrI заува}Itеl,{ь та

llропозицiй. Вiдповiдно до повiдомJIення про проведення вiдкрит,ого обгсrворення,

lllодсl схвалення змit-t до iнвестицiйноТ програми на 2020 piK, вiд споживачiв
IlропOзиlli й rIe trадiйшло.

FIаразi проводимо вiltкрите обговореLlня щодо схвалення внесення змiн до
iнвесr,ицiйноi програми на 2020 piK.

Пiдприсмство розробило заходи по змiнам до iнвестицiйноТ програми на
2О20 piK lttt суму б605,25 тис. гр1l.(без ПЩI}), а саме: за paxyнoк аN,{ор,гl,tзitl-{iйtlих

вiдрахувань, Lцо BpaxoBaнi в тарифах на 2019 piK в cyMi б55 1 ,7 1 тис. грн.(без ПДВ)
,га iнtt_lих залучених коштiв, що не пiдлягають поверненню в cyMi 5З,54 тис.
l,рrr.(без ПДI]).

ГIiдrlрисмсl,во запланувало наступt-ti заходи :

tlo водопостачанню на суму 352lo27 тпс, грн. (без ПДВ), а саме:

Г[рилбання 5 витратомiрiв з накладними датчиками на суму 565,88 тис.
грн.(без ГIДВ),

2. Впровадя<ення 5 точок АСКОЕ, на З об'сктах водопостачанFIя на суму 205,0]
Tllc. I,plI. (без ll/]t]) ;

ГIрилбання Hacocнol,o обладнання на ПНС на суму l100,86 т,ис. l,pH, (бе,з

гI/lв).

Бу,ltiвниt[II]о ар,r,езiаrlськоТ свер/UIоI]иFIи по вул. Неза;tсiкttосt,i. l--5, \l, Ipltitrr,
на суму ]7],2l тис. грн. (без ПllВ),

/\исгlе,г.iеризацiя 13 насосних с,ганtliй перrrIого пiдйому на суму З05,50 тис.
грш. (без IlДВ).

,)
_).

4.

5.

l.



(l. Розробка проектУ на 33 свердловини "Технiчне переоснащеннrI

артезiанських свердловин з впровадженням системи дI,IспетtIс]рI,IзilItij' в пr.

[ргriнь та смт. Ворзель" на суму 29,98,гис. грн. (без ГIДВ).

7. Розробка проекту на 50 свердловиIl "Технiчне переоснащеI{ня свердловин з

впровадженням системи диспетчеризачiI в м. Буча та смт. Гостомель" на

суму 45,42 тис. грн. (без ПЩВ).

Розробка проекту на 7 ВНС, |7 ПНС, 2б контрольних ТоЧоК "ТеХНiЧНе

11ереоснашlе}{ня водопровiдних та пiдвищувuulьних насосних станцiй з

впровадженням системи диспетчеризачiiта системи контрольних точок в м.

Iрпiнь, м. Буча, смт. Ворзель та смт. Гостомель" на суму 41,00,гItс. грIl. (бсз

пдв).

9. Т'ехнiчне llереосIIаIцешня |2 ар"гезiаttсLких СВср,IIJIоl]ин кп

<Iрпiньводоканал)) з впровадженням системи диспетчеризаuiТ в м. IрПiНь на

суму 380,04 тис. грн, (без ГIДВ).

li. Гtрилбання дренажного насосного агрегату в комплектi ша BI,iC JФl N4.

Iрпiнь на суму З7,64 тис. грн. (без ПЩВ).

llo t}оловiдведенню на суму 3083,98 тис грн. (без ПЩВ) з них:

l. I1epeocrlaщeнHrl КНС J\Ъ 8 на суму З005,46 тис. грн,(без ПДI]).

2. Впровалження 4 точок АСКОЕ на З об'сктах водовiдведення на суму
]8,52 Tlrc. грн.(без ПЩВ).

Запланованi заходи iнвестицiйноТ програми' на 2020 piK ttatпpaBltetti tta

I]провадження та розвиток iнформачiйних технологiй, забезпечення
,гехнологiчного таlабо комерчiйного облiку pecypciB, зниження питомих витрат та
втрат pecypciB, на пiдвище}lня якостi послуг та забезпечеFIня безперебiйноТ подачi
I}о/lи i гriдвиrцення екологiчноi безпеки та охорони навколишнього середовища.

Вирirшили :

l. Пiдтримати та схв€tлити змiни до iнвестицiйноТ програМи на 2020 piK по
ltГI " lргriн ьводоканал ".

2. Направити до НКРЕКП копiю протоколу вiлкритого обговорення про
схвалення змitl до iнвестицiйноТ програми КП "Iргtittьвt)дl()l(tlIIалli lIa

2020 piK.

8.



Запере.lеtIIIrl,га /loпoBlletlIIrI :

lJ iltкри,ге об гоtзорення
вiлкритостi.

вважати таким, шо вiлбулось на засадах гласностi та

Вi.tl,рlrге обговоренняt вI]ах(ати таким, що вiлбулось без поруtUеннrI процедури.

,lсlзitоtз.-:еноТ Поря.rкоПr провеЛеннrl вiдкритогО обговорення проектilз рiшень
, i.._л...Il.t-I1,IiОт r;orriciT. шо здiйснIос держав}Iе регул[ованI]я у c(lepax енергетики та

,. ,.1l. i::].lb}{lt\ пос_l),г. затвердженого пocTalloBoro НКРЕКГI ВiД 30 ЧеРВIIЯ 2011

]t' :'. )_ ýб6.

l-й зас,r,t,Гltlик гоJlОви IpпitrcbKoT MicbKoT радлt - I\4аркуШин (),teKcallitI] l-'pt,tl tlpoBtl,t

(пiдпис, посада, прiзвище. iм'я та по батьковi уповнова),I\е}IОГо предстtiltl]икil

rticlteBltx tllэгilнitЗ виI(оiIавlIОТ владlr або органiв лtiсцевого са\Iоl]ряJl,вання)

(rriлпис головуtочого)
Загодiренко Артур Олегович
(прiзвише. iм'я та по батьковi)

С iнгасвська IHHa Олександрiвна
(гrрiзвише. iпл'я та по батьковi)(гt iдltис сек;эеrаря)


