ПРОТОКОЛ № 1
засідання робочої наради з питання усунення аварійних поривів труби
питного водогону Селища дослідного Новоолександрівської сільської
ради
Дніпровського району Дніпропетровської області
12.11.2021 року
с. Новоолександрівка

10.00 год
На нараді присутні:

Демченко Сергій Олексійович - Народний депутат України
Візір Олександр Олексійович - голова Новоолександрівської сільської ради.
Кравченко Володимир Олександрович - Заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів Новоолександрівської сільської ради
Овсюк Олександр Федорович - Директор ДП "ДГ "ДНІПРО" ІЗК НААН”.
Федотов Ігор Григорович - заступник Директора ДП "ДГ "ДНІПРО" ІЗК
НААН”.
Вдовенко Светлана Петровна - начальник відділу економічного розвитку
Національної академії аграрних наук України.
Прядко Юрій Миколайович. - заступник директора Інституту зернових
культур Національної академії аграрних наук України.
Довгань Андрій Вікторович. - Директор КП “Дніпроводоканал”
Рескаленко
Юрій
Володимирович
Головний
інженер
КП
«Дніпроводоканал»»
Балян Ануш Валеріївна - Віце Президент Національної академії аграрних наук
України.
Король Радомир Миколайович - Представник народного депутата
Рябець Марина Анатоліївна - Депутат Дніпровської районної ради

Порядок денний:
Про аварійний стан труби водогону в селищі Дослідне по вул. Науковій
біля багатоквартирних будинків № 42,43.
СЛУХАЛИ:
Про аварійний стан водогону в селищі Дослідне по вул. Науковій біля
багатоквартирних будинків №42,43
Доповідач: Демченко С.О. - проінформував про ситуацію, яка склалася
з трубою водогону питної води в селищі Дослідне по вулиці Науковій біля
багатоквартирних будинків 42,43, а саме протягом двох років систематично
виходить із ладу вказана ділянка труби питної води, балансоутримувачем якої
є Державне Підприємство «Дослідне Господарство «Дніпро» Державної
Установи Інституту зернових культур Національної Академії Аграрних Наук
України». Даний водогін забезпечує питною водою населення селища
Дослідне.
Частина водогону в даний час знаходиться в аварійному стані та є
потреба негайного вирішення даного питання та в цілому передачі водогону
до профільного КП “Дніпроводоканал”. Сьогодні нам необхідно детальніше
вивчити ситуацію та прийняти рішення комісії.
Прошу доповісти про стан водогону на теперішній час.
ВИСТУПИЛИ:
-Довгань А. В. - Директор КП “Дніпроводоканал”: повідомив, що йому
невідомо про стан водогону, тому що вони не знаходяться у КП
“Дніпроводоканал” на балансі
-Рескаленко Юрій Володимирович - Головний інженер КП
«Дніпроводоканал»» повідомив, що для передачі водогону на баланс
спочатку провести інвентаризацію та замовити геодезичну зйомку,
потім подається пакет документів до Дніпровської міської ради і якщо
дане рішення буде прийняте, то ми сумісно з ДП “ДГ Дніпро” проведем
обстеження мереж водогону. Далі формується розрахунок
компенсаційно-експлуатоційних витрат.
-Федотов І.Г.: повідомив, що дійсно даний водогін знаходиться на
балансі їхнього підприємства. 17 км водогону, 80% - це чавунна труба, решта
металева та пластикова. Плата за воду надходить в КП «Дніпроводоканал», від
водоканалу підприємство не отримує допомоги. Водоканал не цікавить стан
наших 17 км водогону та 24 км каналізації. Підприємство майже банкрут, але
ми платимо в бюджет від 5 млн. на рік.
Проведені перемовини з ТОВ НС Дніпро та є домовленість про ремонт
аварійної ділянки водогону.
Є необхідність повної інвентаризації водогону на водовідводу для
передачі на баланс Територіальної громади., та я готовий зайнятись цим
питанням разом з громадою.

ВИРІШИЛИ:
1.
До 1 грудня проплатити матеріали та роботи з заміни 300 метрів
труби.
2.
До 1 січня 2022 року провести ремонт аварійної ділянки водогону
біля будинків 42, 43 вулиці Наукової селища Дослідне.
Термін: до 1 грудня
Відповідальний:
Федотов Ігор Григорович
3.

Для передачі водогону на баланс КП “Дніпроводоканал” :
1) Провести інвентаризацію та замовити геодезичну зйомку
2) Надати повний пакет документів до Дніпровської міської ради
3) Замовити експертний звіт(Акт оцінки)
Термін: невідкладно
Відповідальний:
Овсюк Олександр Федорович

4.

Копію протоколу з висновками направити учасникам наради.
Термін: до 17 листопада
Відповідальний:
Володимир Кравченко

