
ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення схваленого проекту рішення НКРЕКП 

«Про схвалення Інвестиційної програми Приватного акціонерного 
товариства «КАТП-1028» на 2018 рік»

Місце проведення
м. Біла Церква

Дата та час
02 жовтня 2018 року 
10:00 година

ПРИСУТНІ:

Представник територіального органу НКРЕКП
Покальчук Ю.Д. -  заступник начальника- начальник відділу контрольних 
перевірок у сфері комунальних послуг управління НКРЕКП у м. Києві та 
Київській області (головуюча)

Представники органів місцевого самоврядування
Кравець А.В. -  заступник голови Білоцерківської міської ради

Представники ПрАТ «КАТП-1028»
Півторак О.В. -  голова правління

Заявок для участі у відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до НКРЕКП не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обговорення і розгляд зауважень та пропозицій щодо схваленого 15 
лютого 2018 року проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної 
програми Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028» на 2018 рік».

СЛУХАЛИ:

Покальчук Ю.Д. звернулась до присутніх з привітальним словом та 
повідомив, що відкрите обговорення схваленого проекту постанови НКРЕКП 
«Про схвалення Інвестиційної програми Приватного акціонерного товариства 
«КАТП-1028» на 2018 рік» проводиться на виконання Закону України «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг» та Порядку проведення відкритого обговорення 
проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою 
НКРКЕП 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».

На виконання вимог постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 28 грудня



2017 року відбулось відкрите обговорення проекту інвестиційної програми 
ПрАТ «КАТП-1028» на 2018 рік. На веб-сайті підприємства було розміщено 
обґрунтування намірів та протокол такого відкритого обговорення.

Покальчук Ю.Д. повідомила, що 15 лютого 2018 року на засіданні 
НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, було схвалено проект 
постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми Приватного 
акціонерного товариства «КАТП-1028» на 2018 рік». Схвалений проект 
рішення НКРЕКП був оприлюднений на офіційному сайті НКРЕКП у мережі 
Інтернет 15 лютого 2018 року. Зауваження та пропозиції до оприлюднених 
матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймалися до 12 
березня 2018 року.

Протягом зазначеного строку зауважень та пропозицій до НКРЕКП не 
надходило.

16 березня 2018 року мали відбутися відкрите обговорення схваленого 
проект рішення «Про схвалення Інвестиційної програми Приватного 
акціонерного товариства «КАТП-1028» на 2018 рік», яке не відбулося у зв’язку 
незабезпеченням ПрАТ «КАТП-1028» організації процесу обговорення.

Покальчук Ю.Д. зазначила, що 04 вересня 2018 року на адресу НКРЕКП 
надійшов лист від ПрАТ «КАТП-1028» від 22.08.2018 № 326 про зміну джерел 
фінансування інвестиційної програми, у зв’язку з чим і відбувається 
сьогоднішнє відкрите обговорення схваленого проект рішення «Про схвалення 
Інвестиційної програми Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028» на
2018 рік».

Півторак О.В. у своєму виступі зазначив, що змінилися джерела 
фінансування інвестиційної програми, за які планується здійснити заходи 
інвестиційної програми відповідно до схваленого проекту рішення «Про 
схвалення Інвестиційної програми Приватного акціонерного товариства 
«КАТП-1028» на 2018 рік», що дозволить ПрАТ «КАТП-1028» виконати деякі 
вимоги Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення 
побутових відходів, затверджених постановою НКРЕКП від 04.04.2017 № 467.

Мерзлякова Н.Ф. повідомила присутніх про те, що інвестиційна програма 
складена на суму 98,43 тис.грн без ПДВ. На полігоні відходів, який розміщено 
за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 10 6, планується 
встановлення огорожі довжиною 250 м, що забезпечить виконання вимог, 
передбачених в Ліцензійних умовах (пп.10 п.4.2 постанови НКРЕКП від 
04.04.2017 р. № 467). Впровадження цього заходу планується здійснити за 
рахунок амортизаційних відрахувань у розмірі 45,3 тис. грн та виробничих 
інвестицій з прибутку у розмірі 53,13 тис. грн.

Кравець А.В. зазначив, що ознайомлений з проектом постанови НКРЕКП 
«Про схвалення Інвестиційної програми Приватного акціонерного товариства 
«КАТП-1028» на 2018 рік», розміщеним на офіційному веб-сайті ЬЖРЕКП та з



озвученими змінами погоджується та підтримує реалізацію заходів 
інвестиційної програми.

За результатами відкритого обговорення складено таблицю узгоджених 
позицій, яка є додатком до цього протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкрите обговорення проведено на засадах відкритості та гласності.
2. Протокол відкритого обговорення направити до НКРЕКП для 

розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕКП.
3. Рекомендувати на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі 

відкритого слухання, розглянути питання схвалення інвестиційної програми 
ПрАТ «КАТП-1028» з урахуванням внесених змін.

Додається: перелік осіб, присутніх на відкритому обговоренні.

Кравець А.В.

Покальчук Ю.Д.

Півторак О.В.



Додаток
до протоколу відкритого 
обговорення від 02.10.2018

Таблиця узгоджених позицій до проекту постанови НКРЕКП 
«Про схвалення Інвестиційної програми Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028»

Редакція спірної частини проекту рішення/частини 
проекту рішення

НКРЕКП:

Зауваження та пропозиції Спосіб 
врахування 
або мотиви 
відхилення 
зауважень 

(пропозицій) 
Врахувати

Додаток до постанови НКРЕКП «Про схвалення 
Інвестиційної програми Приватного акціонерного 
товариства «КАТП-1028» на 2018 рік»

Додаток до постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми 
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028» на 2018 рік» викласти в 
такій редакції:

Джерела фінансування Інвестиційної програми 
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028» 

на 2018 рік
Джерела фінансування Річна сума, тис. 

грн
Усього без урахування 
ПДВ, у тому числі:

98,43

Заходи з захоронення 
побутових відходів, у  тому 
числі:
амортизаційні відрахування 98,43

Джерела фінансування Інвестиційної програми 
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028» на 2018 рік

Джерела фінансування Річна сума, тис. грн
Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 98,43
Заходи з захоронення побутових відходів, у  
тому числі:
амортизаційні відрахування 45,3
виробничі інвестиції з прибутку 53,13



Додаток 2
до протоколу відкритого 
обговорення від 02.10.2018 р.

Перелік осіб, присутніх на відкритому обговоренні 
схваленого проекту рішення НКРЕКП

«Про схвалення Інвестиційної програми Приватного акціонерного товариства
«КАТП-1028» на 2018 рік»

м. Біла Церква 02.10.2018 року

№
п\п

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада Підпис

/ ьт /ш гм т  “№ № 206  
і/т у>  а ш Ж /М м  
ііУа4^л//Уґт/(/^ У  М'Ге*'/ І

/
-0Ш Ш З/Є/

<е//т у т У т
Щ  р

3

ї
/иШ Ш У^ ЯРУ ЛШ№У~ 
6А/У

/ Т/<^о

Гі&уУІт

ЗріЗ&їиїЬ г ^ТС/ЛЬЯСЛГО
3 е" ! 1-& 9^? У тш

Р А '/^слС Л^с Л <&'-/ 
&о-( 2 су —'<

('(&-<т ^Ул°ґ~< Iе -£ /сО *^_
Є ./Т < х £ ^ у  І ' І'УУ<4 ^

£)/^чс Г  У  М  У

у
урет ра/? _^~\ '

&2/У&&Я У У т ^г’г ^ ' д/-9 Я'#*004/
р у т  /уУ>т т /т ср"

/7 -

'  / О  -— Ж
/9

'І ф /70



Секретар


