Протокол
вiдкритого обговорення про€кту IнвестицiйноТ програми по водопостачанню
та водовiдведенню КП <<Броваритепловодоенергiя>> на 2022 piK
15 листопада

202l року

Час проведення: 1 5.00год.
Запрошенi

:

- представники органу мiсцевого самоврядування
- споживачi м. Бровари

Приiутнi:

Представники КП <Броваритепловодоенергiя>, члени територiальноТ громади MicTa
Бровари, представники юридичних органiзацiй, заступник мiського голови, (список
реестрацii-у додатку 1 до цього протоколу).

З урахуванням рiшень Ради нацiональноТ безпеки

i

оборони Украiни вiд

13

березня 2020 року <Про невiдкладнi заходи щодо забезпечення нацiональноi безпеки
умовах спалаху гостроi респiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоТ

в

KopoHaBipycoм SARS-CoY-2>> та постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 11
березня 2020 року N921l <Про запобiгання поширенню на територiТ УкраТни
KopoHaBipycy COVID-I9 з метою протидii поширенню KopoHaBipycy COVID-19
вiдкрите слухання вiдбулося в режимi онлайн на платформi конференцiТ
Посилання на онлайн-обговорення
fuя ПК i ноутбука: https://us04web.zoom.us/i/5275947689
!ля мобiльного:
Iдентифiкатор конференцii 527 594 7689
:

Порядок денний:
1.Обрання головуючого вiдкритого обговорення та секретаря.
2.Затверлження порядку денного та регламенту вiдкритого обговорення.
З.Обговорення проскту iнвестицiйноТ програми по водогIостачанню та
водовiдведенню КП <Броваритепловодоенергiя>> на 2022 рiк.
4.Розгляд усних та письмових rrропозицiй i зауважень щодо проекту iнвестицiйноi
програми по водопостачанню та водовiдведенню КП <Броваритепловодоенергiя>> на
2022 рiк.
1.Перше питання порядку денного.

СЛУХАЛИ:
Начальника вiддiлу перспективного розвитку Козел М.В.

Повiдомив, що пiдставою для проведення вiдкритих обговорень € вимога
Постанови НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе державне реryлювання у сферах
енергетики та комунальних послуг за J\b 866 вiд 30.0б.17 року, оголошення про
проведення обговорень та проскт iнвестицiЙноi програми по водопостачанню та

водовiдведенню КП <Броваритепловодоенергiя> на 2022 piK було розмiщено на
сайтi КП "Броваритепловодоенергiя" 01.1 1.2021р.
Щля роботи вiдкритого обговорення, ведення протоколу та пiдрахунку голосiв

необхiдно обрати голову та секретаря.

Головний iнженер Скочеляс О.О. запропонував обрати:
начаJIьника вiддiлу перспективного розвитку КП <Броваритепловодоенергiя>
Козел М.В. - головою вiдкритих обговорень,

-

-

iнженера вiддiлу перспективного розвитку
Стащук Л.А. - секретарем вiдкритих обговорень.

КП

<Броваритепловодоенергiя>

УХВАЛИЛИ: обрати головою вiдкритих

обговорень, наччшьника
перспективного розвитку Козел М.В., секретарем вiдкритих обговорень
вiддiлу перспективного розвитку Стащук Л.А.

ГОЛОСУВАЛИ:
<Зa>-8
<Проти> - 0

<Утримались> - 0
2. Щруге

питання порядку денного.

СЛУХАЛИ:

.

Голову вiдкритих обговорень Козел М.В.:
Запропонував затвердити порядок денний та рёгламент проведення
обговорень

затвердити порядок денний та регламент проведення
обговорень в наступнiй редакцiТ:

УХВАЛИЛИ:

вiдкритих обговорень
15:20-15:45

- обговорення питань вiдкритих обговорень
виступ доповiдачадо 10 хв.
запитання та вiдповiдi до 5 хв.

ГОЛОСУВАЛИ:
<Зa>-8
<Проти> - 0
<<Утримались> - 0

З. Третс

питання порядку денного.

СЛУХАЛИ:
Голову вiдкритих обговорень Козел М.В.:

КП

<Броваритепловодоенергiя> е лiцензiатом НКРЕКП з
централiзованого водопостачання та водовiдведення, в звязку з цим iнвестицiйна
програма розроблена вiдповiдно до Порядку розроблення, погодження та
затвердження iнвестицiйних програм суб'сктiв господарювання
сферi
централiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення, лiцензування
дiяльностi яких здiйснюеться Нацiональною комiсiсю, що здiйснюс державне
сферах енергетики та комунапьних послуг, затвердженого
реryлювання
постановою НКРЕКП
1131 вiд 14.09.2017 (ri змiнами, внесеними згiдно з
Постановою НКРЕКП J\Ъ 2З|| вiд 02. |2.2020). Запропонував розглянути, та у разi
наявностi, висловити своi пропозицiТ та зауваження до проскту iнвестицiйноi
програми по водопостачанню та водовiдведенню КП <Броваритепловодоенергiя> на
2022 piK з обсягом фiнансування З 825,Зб тис. грн., у тому числi за джерелами
фiнансування:

Повiдомив, що

у

у

М

- амортизацiйнi вiдрахування в cyMi 2 бЗ7,22 тис. грн.
- виробничi iнвестицii з прибутку 1 188,14 тис.грн.

Заходи з водопостачання на c}rMy

l.

-2

468,40 тис. грн., а саме:

Встановлення загальнобудинкових в)rзлiв комерцiйного облiку

водопостачання. Вiдповiдно до Закону УкраТни пПро комерчiйний облiк тепловоТ
енергii та водопостачання> вiд 22 червня 2017 року J\Ъ21l9-VIII, необхiдно до 01
серпня 2022 року обладнати багатоквартирнi будинки засобами комерчiйного облiку
холодноi води. Та для виконання вимог Закону УкраТни Ns l060 вiд 03.122020 року
та Наказу MiHicTepcTBa розвитку громад та територiй УкраТни }lb 191 вiд 19.08.2020
року необхiдно врахувати в iнвестицiйнiй програмi пiдприсмства (.u рахунок
прибутку) витрати на встановлення вузлiв комерчiйного облiку в будiвлi, що
присднанi до зовнiшнiх iнженерних мереж та врахувати цi витрати у складi тарифiв
на 2022 рiк.
Переос
1и кон
ю за якiстю питноi во
обладнання). !ля пiдвищення швидкостi та точностi проведення дослiджень води у
рамках IнвестицiйноТ програми пiдприемства у 2022 роцi для потреб xiMiKo2.

бактерiологiчноi лабораторii КП кБроваритепловодоенергiя>) плануеться придбати
сучасне лабораторне обладнання. Передумовами для оновлення лабораторного
обладнання стаJIо те, що станом на2021 piK для дослiдження якостi води на Bcix
етапах виробництва питноТ води м. Бровари у лабораторТ КП
<<Броваритепловодоенергiя>) використовуютьсязасоби вимiрювальноi технiки 80-90х poKiB, якi морально застарiлi та технiчно зношенi. Ремонт цих приладiв
ускладнений вiдсутнiсtю запасних частин. В перiоди посиленого лабораторного

контролю та проведення черговоi повiрки приладiв лабораторiя залишаеться без
резервних одиниць обладнання, що ставить пiд загрозу виконання дiючих Робочих
про|рам виробничого контролю якостi води.
ТакоЖ слiд наголосити, що з 01.01 .2022 року набирае чинностi останнiй блок
дванадцяти складних санiтарно-хiмiчних показникiв безпечностi та якостi питноi
водИ ДСанПiН 2.2.4-17|-|0 <Гiгiснiчнi вимоги до води питноi, призначеноТ для

споживання людиною), для визначення яких необхiдне додаткове лабораторне
устаткування або виконання дослiджень в iнших акредитованих лабораторiях на
договiрних умовах.
Заходи з водовiдведення

1.

-

1

35б,96 тис. грн., а саме:

Реконструкцiя кнС J\ъ3 по бульв. Незалежностi, 5зll в м. Бровари.
IнвестиЦiйноЮ програмОю на 2022 piK заплановано продовжити виконання даного
проекту, а саме передбачаеться виконання закупiвлi електрично-силового та
запiрно-реryлюючого комплектуючого обладнання для можливостi встановлення
першого насосного агрегату який було придбано за кошти IнвестицiйноТ програми
202| року.
Голова вiдкритих обговорень Козел М.В.:
ЗаПРОПОНУВаВ ВиЗнати третс

питання порядку денного вичерпаним.

ухвАлИЛИ:

визнати трет€ питання порядку денного вичерпаним
до четвертого питання порядку денногоi

i перейти

ГОЛОСУВАЛИ:

<Зы-8
<Проти> - 0
<Утримались>> - 0

4. Четверте питання порядку денного.

СЛУХАЛИ:
Головного iнженера Скочеляса О.О.

:

запитав про надходження усних та письмових пропозицiй i зауважень з
приводу проекту iнвестицiйноi програми по водопостачанню та водовiдведенню КП
<Броваритепловодоенергiя>> на 2022 piK
Голова вiдкритих обговорень Козел М.В.:

Повiдомив, що усних та письмових пропозицlи l зауважень на адресу

пiдприемства не надходило.

Голова вiдкритих обгов.оренъ Козел М.В.:

Запропонував визнати четверте питання порядку денного вичерпаним, а
вiдкритi слухання такими, rrдо вiдбулися i пiдлягають закриттю.

УХВАЛИЛИ: визнати

четверте питання порядку денного вичерпаним, а вiдкритi
слухання такими, що вiдбулися пiдлягають закриттю. Протокол вiдкритих
обговорень оприлюднити на офiцiйному веб-сайтi пiдприсмства та надiслати до

i

нкрЕкп.

ГОЛОСУВАЛИ:
<Зa>-8
<Проти> - 0

<Утримались> - 0

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулося на засадах гласностi та

вlдкритостl.

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулося з порушенням процедури,
встановленоI Порядком проведення вiдкритого обговорення просктiв pi
НацiональноТ KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та
комун€tльних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30 червня 2017 року
J\b 8б6.

Голова слухань

Максим КоЗЕЛ

Секретар

Людмила

СТАIЦУК

!иректор

КП "Броваритепловодоенергiя"

Гри горiй

ГОЛУБОВСЬКИIZ

Заступник мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв влади

Петро БАБИЧ

]

:

рЕсстр
учасникiв вiдкритого обговорення
проекту iнвестицiйноi програми по водопостачанню та водовiдведенню кп
<Броваритепловодоенергiя>> на 2022 рiк
лъ

зlп
1

l

п.I.Б.

Назва органiзачii

Посада

Пiдпис

2

J

4

5

Бабич П.

Виконком БроварськоI MicbKoT
ради Броварського району

застчпник
голови

Ml

2

Голубовський Г.П.

китвськоi областi
КП <Броваритепловодоенергiя>

a
J

Боровська В.С.

КП к Броваритепловодоенергiя>

заступник директора

4

Скочеляс о.о.

КП < Броваритепловодоенергiя>

головний iнженер

5

Козел М.В.

КП к Броваритепловодоенергiя>

начальник
перспективного

6

Сiбiлсва о.

КП кБроваритепловодоенергiя>

директор

начальник

планово-

економiчного вiллiлу
7

Чипаченко В.В.

КП <Броваритепловодоенергiя>

8

Живодьорова О.Л.

КП < Броваритепловодоенергiя>

9

CTaruyK Л.А.

КП к Броваритепловодоенергiя>
a

11

начальник управлiння
нач€Lпьник виробничотехнiчного вiддi
категорii
iнженер
вiддiлу перспектив-

I

е
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/У/
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