
Додаток 4 

до Порядку проведення відкритого  

обговорення проєктів рішень Національної  

комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг 

 

ПРОТОКОЛ 

відкритого обговорення проєкту постанови НКРЕКП "Про схвалення 

Інвестиційної програми Комунального підприємства Броварської міської ради 

Київської області "Броваритепловодоенергія" на 2022 рік" 

 

21 грудня 2021року                                                                                               

 

Час проведення: 10.00год. 

Запрошені: 

- представник управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області 

- представник органу місцевого самоврядування 

 

Присутні: 

Представники управління НКРЕКП у Києві та Київській області, представники КП 

«Броваритепловодоенергія», заступник міського голови Броварської міської ради та 

інші. 

З урахуванням рішень Ради національної безпеки і оборони України від 13 

березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки 

в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19 з метою протидії поширенню коронавірусу COVID-19 

відкрите слухання відбулося в режимі онлайн на платформі конференції 

Посилання на онлайн-обговорення: 

Для ПК і ноутбука: https://us04web.zoom.us/j/5275947689 

Для мобільного:  

Ідентифікатор конференції: 527 594 7689 

 

Порядок денний:  

1. Обговорення постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг "Про схвалення 

Інвестиційної програми Комунального підприємства Броварської міської ради 

Київської області "Броваритепловодоенергія" на 2022 рік", - відповідно до Порядку 

проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 р. № 866.  

2. Розгляд усних та письмових пропозицій і зауважень щодо проєкту постанови 

НКРЕКП "Про схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства 

Броварської міської ради Київської області "Броваритепловодоенергія" на 2022 рік".  

 

https://us04web.zoom.us/j/5275947689


СЛУХАЛИ: 

 1) Головуючого Панченка Тараса Петровича, який повідомив, що на 

виконання вимог постанови НКРЕКП від 30.06.2017 р. № 866 та Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на 

офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет 10.12.2021 року було розміщено 

повідомлення щодо проведення відкритого обговорення проєкту постанови 

НКРЕКП "Про схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства 

Броварської міської ради Київської області "Броваритепловодоенергія" на 2022 рік" 

за місцем надання послуг. 

 Проєкт постанови НКРЕКП разом із протоколом відкритого обговорення 

Інвестиційної програми КП "Броваритепловодоенергія"  на 2022 рік та 

обгрунтовуючими матеріалами, для прийняття рішення, було оприлюднено з метою 

одержання зауважень і пропозицій шляхом розміщення на офіційному веб-сайті 

НКРЕКП в мережі Інтернет. 

 Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та 

юридичних осіб, їх об'єднань, приймались до 20.12.2021 року у письмовому та/або 

електронному вигляді за адресою: Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вул. Смоленська, 19, м. 

Київ, 03057; e-mail: investvoda@gmail.com 

 В повідомленні також обумовлено, що відкрите обговорення проєкту 

постанови НКРЕКП "Про схвалення Інвестиційної програми Комунального 

підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області 

"Броваритепловодоенергія" на 2022 рік" відбудеться 21 грудня 2021 року о 10:00 

год. онлайн на платформі Zoom, шляхом проведення онлайн трансляції з 

голосуванням в чаті зареєстрованих учасників. 

 Станом на 20.12.2021, письмових зауважень та пропозицій до НКРЕКП не 

надходило. 

 2) Далі, головуючий запропонував присутнім розглянути та, у разі наявності, 

висловити свої пропозиції та зауваження до проєкту постанови НКРЕКП "Про 

схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства Броварської міської 

ради Броварського району Київської області "Броваритепловодоенергія" на 2022 

рік" з річним обсягом фінансування 2 637,22 тис. грн. (без ПДВ), у тому числі за 

джерелами фінансування: 

- амортизаційні відрахування в сумі 2 637,22 тис. грн. 

 

СЛУХАЛИ: 

 Голубовський Григорій Павлович директор КП "Броваритепловодоенергія" 

- повідомив про необхідність надання інформації, щодо заходів які включені до 

інвестиційної програми на 2022 рік, та надав слово начальнику відділу 

перспективного розвитку Козел Максиму Валерійовичу. 

Козел Максим Валерійович начальник відділу перспективного розвитку - 

детально доповів присутнім про передумови та заходи, передбачені Інвестиційною 

програмою КП "Броваритепловодоенергія" на 2022 рік, фінансування яких 



планується за кошти амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з 

прибутку, зокрема:  

Водопостачання 

- Переоснащення лабораторій контролю за якістю питної води (придбання 

обладнання). Для підвищення швидкості та точності проведення досліджень води у 

рамках Інвестиційної програми підприємства у 2022 році для потреб хіміко-

бактеріологічної лабораторії КП «Броваритепловодоенергія» планується придбати 

сучасне лабораторне обладнання. Передумовами для оновлення лабораторного 

обладнання стало те, що станом на 2021 рік для дослідження якості води на всіх 

етапах виробництва питної води м. Бровари у лабораторї КП 

«Броваритепловодоенергія» використовуються засоби вимірювальної техніки 80-90-

х років, які морально застарілі та технічно зношені. Ремонт цих приладів 

ускладнений відсутністю запасних частин. В періоди посиленого лабораторного 

контролю та проведення чергової повірки приладів лабораторія залишається  без 

резервних одиниць обладнання, що ставить під загрозу виконання діючих Робочих 

програм виробничого контролю якості води. 

Також слід наголосити, що з 01.01.2022 року набирає чинності останній блок 

дванадцяти складних санітарно-хімічних показників безпечності та якості питної 

води ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною», для визначення яких необхідне додаткове лабораторне 

устаткування або виконання досліджень в інших акредитованих лабораторіях на 

договірних умовах. На суму – 1 280,26 тис.грн. 

Водовідведення 

 -  Реконструкція КНС №3 по бульв. Незалежності, 53/1 в м. Бровари. 

Інвестиційною програмою на 2022 рік заплановано продовжити виконання даного 

проекту, а саме передбачається виконання закупівлі електрично-силового та 

запірно-регулюючого комплектуючого обладнання для можливості встановлення 

першого насосного агрегату який було придбано за кошти Інвестиційної програми 

2021 року. На суму – 1 356,96 тис. грн.  

Виступили: 

 1) Бабич Петро Іванович, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів влади, який запропонував підтримати проєкт постанови 

НКРЕКП "Про схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства 

Броварської міської ради Броварського району Київської області 

"Броваритепловодоенергія" на 2022 рік". На думку Петра Івановича - технічний та 

експлуатаційний стан мереж, водопровідно-очисних споруд, насосного обладнання 

та інше устаткування підприємства перебуває в зношеному стані і потребує 

постійного оновлення. Тому необхідно постійно модернізувати удосконалювати 

виробничі процеси та поетапно виконувати заміну мереж та встановлення нового 

обладнання по об’єктам підприємства, що в свою чергу дозволить повноцінно вести 

господарську діяльність та надавати якісні послуги своїм споживачам. Броварська 

міська рада і надалі буде підтримувати та допомагати КП 



"Броваритепловодоенергія" в постійному розвитку та оновленню системи 

водопровідно-каналізаційного господарства.  

 2) Головуючий Панченко Тарас Петрович, який вказав на необхідність 

впровадження заходів, запропонованих ліцензіатом. Перераховані заходи - є 

актуальними на сьогодні і потребують першочергового вирішення. 

 Далі, головуючий запропонував присутнім висловити свої пропозиції та 

зауваження до запропонованих проектів постанов. 

  Зауваження та пропозиції присутніх - відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проєкт постанови НКРЕКП "Про схвалення Інвестиційної 

програми Комунального підприємства Броварської міської ради Броварського 

району Київської області "Броваритепловодоенергія" на 2022 рік", скласти, 

підписати та затвердити протокол відкритого обговорення. 

 2. Направити підписаний та затверджений протокол відкритого обговорення 

на розгляд до НКРЕКП для схвалення Інвестиційної програми КП 

"Броваритепловодоенергія" на 2022 рік. 

 3. Оприлюднити на офіційному веб-сайті КП "Броваритепловодоенергія" 

протокол відкритого обговорення. 

 

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось  на  засадах гласності та 

відкритості.     

                             

 

Відкрите обговорення  вважати таким, що відбулось  з порушенням процедури, 

встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проєктів рішень 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року 

№ 866.              

   

Голова слухань – головний спеціаліст відділу 

контрольних перевірок у сфері комунальних  

послуг Управління НКРЕКП у м. Києві та  

Київській області                                                                     Панченко Т.П. 

 

Секретар                                                    Стащук Л.А. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор КП «Броваритепловодоенергія»                                    Голубовський Г.П. 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів влади                                      Бабич П.І. 



РЕЄСТР 

учасників відкритого обговорення 

 
№ 

з/п 

П.І.Б. Назва організації (підприємства) Посада Підпис 

1. Панченко Т.П. управління НКРЕКП у м.Києві та 

Київській області 

заступник 

начальника 

 

2. Бабич П.І. Броварська міська рада заступник 

міського голови   

 

3. Голубовський Г.П. КП «Броваритепловодоенергія» директор  

4. Скочеляс О.О. КП «Броваритепловодоенергія» головний 

інженер 

 

5. Козел М.В. КП «Броваритепловодоенергія» начальник 

відділу 

перспективного 

розвитку 

 

6. Сібілєва О.М. КП «Броваритепловодоенергія» начальник 

планово-

економічного 

відділу  

 

7. Чипаченко В.В. КП «Броваритепловодоенергія» начальник 

управління 

водоенергозбуту 

 

8. Семиріч Д.В. КП «Броваритепловодоенергія» начальник 

юридичного 

відділу 

 

9. Стащук Л.А. КП «Броваритепловодоенергія» інженер І 

категорії відділу 

перспективного 

розвитку 

 

     

 

 

 

 


