
Повідомлення  

про проведення відкритого обговорення щодо схвалення проекту заходів Інвестиційної програми на 2022 рік та 

Плану розвитку на 2022-2026 роки ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»   

   На виконання  постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866  «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", повідомляємо, що 27 липня 2021 року 

об 10 год.  00 хв. у приміщенні актової зали   ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»  відбудеться відкрите обговорення (відкрите слухання) 

питання щодо: 

    Схвалення  проекту заходів Інвестиційної програми на 2022 рік та Плану розвитку на 2022-2026 роки ДМП ВКГ «Дніпро-Західний 

Донбас» розроблені відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення». 

Схвалення  проекту заходів Інвестиційної програми на 2022 

         Загальна сума коштів, на яку планується виконання заходів по централізованому водопостачанню в  Інвестиційній програмі на 2022 рік, 

складає  3912,51  тис. грн. без ПДВ   за рахунок  амортизаційних відрахувань.   

      В основу реалізації Інвестиційної програми 2022 року покладені наступні заходи: 

Назва заходу Кошти на виконання ІП, 

тис.грн. (без ПДВ) 

Джерела фінансування 

Модернізація вузлів технологічного обліку 218,775 амортизаційні відрахування 

Технічне переоснащення на технологічних спорудах 860,6 амортизаційні відрахування 

Технічне переоснащення на водопровідних мережах 

(заміна аварійних ділянок водопровідних мереж) 

955,55 амортизаційні відрахування 

Розробка ПКД-"Реконструкція оголовків всмоктуючих 

трубопроводів НС-1" 

220,82 амортизаційні відрахування 

Технічне  оснащення автотранспортною технікою 

(придбання тракторної техніки  ) 

1125,0 амортизаційні відрахування 

Технічне  оснащення автотранспортною технікою 

(придбання пасажирського автомобіля)   

414,92 амортизаційні відрахування 



Технічне переоснащення автотракторної техніки 

(придбання гідравлічного акумулятора) 

89,08 амортизаційні відрахування 

Доповнення до інвентаризації  джерел викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

 

28,0 амортизаційні відрахування 

  

 Схвалення  Плану розвитку на 2022-2026 роки 

         Загальна сума коштів, на яку планується виконання заходів по централізованому водопостачанню Планом розвитку на 2022-2026 роки, 

складає   22437,55 тис. грн. без   за рахунок  амортизаційних відрахувань.   

      В основу реалізації Плану розвитку на 2022-2026 роки покладені наступні заходи: 

Назва заходу Кошти на виконання ІП, 

тис.грн. (без ПДВ) 

Джерела 

фінансування 

Роки виконання  

Модернізація вузлів технологічного обліку 218,775 амортизаційні 

відрахування 

2022 

Технічне переоснащення на технологічних спорудах 860,6 амортизаційні 

відрахування 

2022 

Технічне переоснащення на водопровідних мережах (заміна 

аварійних ділянок водопровідних мереж) 

955,55 амортизаційні 

відрахування 

2022 

Розробка ПКД-"Реконструкція оголовків всмоктуючих 

трубопроводів НС-1" 

220,82 амортизаційні 

відрахування 

2022 

Реконструкція оголовків всмоктуючих трубопроводів НС-1 4774,94 амортизаційні 

відрахування 
2023 

Розробка ПКД - "Реконструкції хлорного господарства 

майданчиків №1,2,2а,3" 

8600,0 амортизаційні 

відрахування 

2024-4600,0 тис.грн 

2025-4000,0 тис.грн 

Розробка ПКД - "Придбання і встановлення лінії 

виробництва низькоконцентрованого гіпохлориту натрію на 

майданчику №8" 

522,0 амортизаційні 

відрахування 
2025 

"Придбання і встановлення лінії виробництва 

низькоконцентрованого гіпохлориту натрію на майданчику 

№8" 

4628,1 амортизаційні 

відрахування 
2026 

Технічне  оснащення автотранспортною технікою 

(придбання тракторної техніки  ) 

1125,0 амортизаційні 

відрахування 

2022 

Технічне  оснащення автотранспортною технікою 

(придбання пасажирського автомобіля)   

414,92 амортизаційні 

відрахування 

2022 



Технічне переоснащення автотракторної техніки (придбання 

гідравлічного акумулятора) 

89,08 амортизаційні 

відрахування 

2022 

Доповнення до інвентаризації  джерел викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

 

28,0 амортизаційні 

відрахування 

2022 

 

 

  Зауваження та пропозиції приймаються до 26.07.2021 за адресою вул. Дніпровська, 28, с. Воронове, (у письмовому 

вигляді) або на електронну адресу : dmpvkgdzd@gmail.com.  

     Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), відкрите 

обговорення відбудеться 27.07.2021 о 10.00 у приміщенні АПК ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас», за адресою: 

 с. Воронове, вул. Дніпровська 28, дистанційно, шляхом застосування технічних засобів, зокрема відео та аудіо зв’язку. 

      Заявки на участь у відкритому обговоренні приймаються до 26.07.2021 за адресою: Дніпропетровська область, 

Синельниківський район, с. Воронове, вул. Дніпровська 28, (у письмовому вигляді) та/або на електронну адресу: 

dmpvkgdzd@gmail.com 

 

 

 

 


