
Протокол
проведення КП «Вінницяоблводоканал? відкритих обговорень

необхідності схвалення Інвестиційної програми
КП «Вінницяоблводоканал»на 2021 рік

| м. Вінниця,вул. Київська, 173, приміщення КП
. 07.09.2020 р. «Вінницяоблводоканал", актова зала

Запрошені:

Заступник голови обласної
державної адміністрації Піщик О.В.

Заступник міського голови Форманюк М.В.

Завідувач сектору НКРЕКТІ
у Вінницькій області Осадчук С.В.

Представники громадськості міста

Присутні:

Представник виконавчого комітету Вінницької міської ради:

Заступник міського голови Форманюк М.В.

ПредставникиКІ "Вінницяоблводоканал:

Начальник підприємства Чернятинський О.Д.
Головний інженер підприємства Шведов О.М.
Начальник юридичного відділу Король Л.Б.
Начальник відділу діловодства
та інформаційного забезпечення Калуцька Ю.Ю.

Представники громадськостіміста Вінниці.
Заявок від фізичних та юридичних осіб на реєстрацію для прийняття участі у

відкритому|обговоренні необхідності|схвалення Інвестиційної|програми|КП

«Вінницяоблводоканал» на 2021 рік станом на 04.09.2020 року не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обговорення питань необхідності схвалення Інвестиційної програми КІЇ

«Вінницяоблводоканал" на 2021 рік., розгляд пропозицій та зауважень.

СЛУХАЛИ:



ВСТУПНЕ СЛОВО:
Начальника КП "Вінницяоблводоканал" Чернятинського О.Д., який зазначив, що відпо-

відно до Порядку розроблення, погодження інвестиційних програмсуб'єктів господарю-

вання у сфері централізованого водопостачаннята водовідведення, затвердженого наказом

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 14.12.2012 року Хе 630 та Порядку розроблення, погодження та затвердження ін-

вестиційних програм суб'єктів господарюванняу сфері централізованого водопостачаннята
водовідведення затвердженого постановою НКРЕКПвід 14.09.2017 року Хе1131 прово-

диться відкрите слуханняз питань необхідності схвалення Інвестиційної програми КТІ "Він-

ницяоблводоканал" на 2021 рік.
Надалі Головуючий надав слово головному інженеру КП "Вінницяоблводоканал"

Шведову О.М., який проінформував про необхідність схвалення Інвестиційної програми КТ
«Вінницяоблводоканал" на 2021 рік. Основними причинами необхідності схвалення змін до
Інвестиційної програми КП "Вінницяоблводоканал" на 2021 рік є нагальність та
першочерговість виконання заходів по зниженню питомих витрат, а також втрат ресурсів,

заходів щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з метою

модернізації зношеного обладнання та для якісного та безперебійного водопостачання та

відведення стічних вод в м. Вінниця.
Інвестиційна програма КП «Вінницяоблводоканал» на 2021 рік розроблена відповідно до

Порядку розроблення, погодження інвестиційних програм суб'єктів господарюванняу сфері

централізованого водопостачаннята водовідведення, затвердженого постановою Національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від

14 вересня 2017 року Хе 1131.
Інвестиційна програма КП «Вінницяоблаодоканал» на 2021 рік розробленау сумі:

184919.93 тис грн. (без ПДВ)

Джерелом Інвестиційноїпрограмиє:
-За рахунок амортизації -14340,93 тис.грн.(без ПДВ):

-За рахунок виробничих інвестицій з прибутку
Проект "Розвитокміської інфраструктури-27 (погашення тіла кредиту)- 20587,12 тис.
грн. (без ПДВ):

- Згідно вибірки коштів та виконання робіт у 2021 році по Проекту "Розвитокміської ін-
фраструктури-2"- 149991,88 тис. грн:

- Заходи з водопостачання у сумі 177231,41 тис.грн (без ПДВ) в томучислі:

1. Реконструкція з'єднувального водопроводу 42 100мм.по вул. Замковій (від вул. Ма-
яковськогодо вул. Замкова,19) в м. Вінниці -276 м.п. - 829,37 тис. грн.(без ПДВ)
Реконструкція з'єднувального водопроводу забезпечить необхідний тиск в мережі, та
безперебійне водопостачання споживачів.

2. Реконструкція водопровідної насосної станції по вул. А. Первозванного,2А в м. Він

ниці- 868,99 тис. грн. (без ПДВ)
Впровадження проекту дозволить зняти надмірні тиски в години мінімального водоспо-

живання, знизити енергоспоживання, перевести роботустанції в автоматичний режим,
та покращити водопостачання мешканців району.

3. Проект «Розвиток міської інфраструктури-2»( погашення тіла кредиту)- 20688,06

тис. грн. (без ПДВ)



4. Проект «Розвиток міської інфраструктури-2»( погашеннявідсотків за користу-
вання кредитом) 4853,11 тис. грн. (без ПДВ)

5. Реконструкція магістральної мережі водопостачанням. Вінниці(на ділянці від

вул. Пирогова до вул. Лебединського) - 140170,63 тис. гри
Впровадження проекту дозволить в першу чергу скоротити понаднормативні втрати та

витрати. Проект не є спрямованим на економічну вигоду, натомість він є соціально направле-

ним та слугує для надійного та безперебійного водопостачання міста шляхом реконструкції

стратегічно важливого водоводу.

6. Закупівля послугз будівельного наглядуза реконструкцією мереж водопостачання
та водовідведення, реконструкцією станції водопідготовки та насосноїстанції міста
Вінниця- УПХ-ОСВ5-05 - 9821,25 тис.грн

Здійснення технічного наглядуза будівництвом за пакетами ИІМ-ІСВ-03-1І

-Заходи з водовідведенняу сумі 7688,52 тис. грн. (без ПДВ) в тому числі:

1. Реконструкція напірного каналізаційного колектору 6 700 мм від КНС 1-А до
ОСК(від ПК 12,0--16,0 до ПК 14.0--63,0) в м. Вінниці --524,61 тис. грн. (без ПДВ).

2. Реконструкція напірного каналізаційного колектору 2 700 мм від КНС 1-А до
ОСК(від ПК 7-28,0 до ПК 9-78,0) вм. Вінниці --3089,50тис. грн. (без ПДВ).

3. Реконструкція напірного каналізаційного колектору 2 700 мм від КНС 1-А до
ОСК(від ПК 9-78,0 до ПК 12-16, 0) вм. Вінниці -1839,87 тис. грн. (без ПДВ).

Реалізація проекту реконструкції ділянок напірного колектору дозволить не тільки

зменшити вже існуюче навантаження на навколишнє природнє середовище, яке пов'язане з

локальними аварійними ситуаціями,а і забезпечити надійне та якісне відведення стічних

вод мешканців міста впродовж десятиріч, уникнути екологічної катастрофи, виникнення

якою є питанням лишечасу.

4. Проект "Розвитокміської інфраструктури 2" (погашеннятіла кредиту) - 1798,96

тис грн (без ПДВ)
5. Проект «Розвиток міської інфраструктури -27 (погашеннявідсотків за користування
кредитом) -- 435,58 тис грн (без ПДВ)

За результатами обговорення:

ВИРІШИЛИ:
1. Враховуючи,що в період проведення відкритих обговореньз питань необхідності схвалення

Проекту Інвестиційної програми КП «Вінницяоблводоканал" на 2021 рік, пропозицій та

зауваженьне було, підтримати Проект Інвестиційної програми КП «Вінницяоблводоканал» на
2021 рік.

і

2. Надати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг протокол проведення КП «Вінницяоблводоканал" відкритого обговорення

з питань необхідності схвалення Інвестиційної програми КП "Вінницяоблводоканал" на 2021

рік.



Відкрите обговорення вважатитаким, що відбулосьна засадах гласності та відкритості /
У;

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури,
встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, затвердженого постановоювід 30.06.2017 Хо866

9
ПІДПИСАЛИ:

Заступникміського голови
Вінницької міської ради У2

Форманюк М.В

Начальник
КП «Вінницяоблводоканал" Чернятинський О.Д.

Секретар: Калуцька Ю.Ю.


