
IIpoтoкол
IIpoBеДeння вiдкpиToГo oбгoвopення ПpoeКTy ПoсTaнoви НКPЕкП

.<Пpo сxвaЛення IнвестицiйнoT Пpoгрa}rи
Кoмyнaльнoгo пiдпpиемсTBa <<BoдoкaнaЛ>)

Mелiтoпoльськoi мiськoi РaДи Зaпopiзькoi oблaстi нa 2020 piю>

28.12.2019
( dаmа npoвedeння)

Зaпрorпенi:
Bid opzану lvtic цeвozo cшMo вpЯdу в ання :
Iгop CУIAКOB _ зaсTyПI{ик мiськoго
opгaнiв PaДи

Присyтнi:
Г oлo ву to uuЙ вid кp шmo?o o б zo вop eннЯ :

м. MелiтoПoЛь' вyл. Пoкрoвськa, 100
(мi щe np oв е dе ння захodу)

гoЛoBи з ПиTaIIЬ ,ц1яJIЬнoсT1 BикoHaBЧиx

Лroбoв BЛACЕHкO - нaчaлЬник Ёiддiлy HкPЕкП
С екp emаp вid кp umoz o o бzo в op eннЯ :
HaтaлiяЗIFIЕHкO _нaЧ€LJIЬI{икПЛaнoBo.eкoнoМ1ЧнoГo

Учaсники вiдкpиToгo oбгoвopеHня:
вid КII кBodoканшD) MMPЗO
Cеpгiй HЕMЧЕнкo _ .циpекTop
oлексaндp MAPИHOB _ гoлoвний iнженеp

y Зaпopiзькiй oблaстi

81Д.ц1JIy

_ зaсTyПIIик ДиpекTopa з ЗaГaJlЬниx ПиTaIIЬ
_ зaсTyIIник ДиpeкTopa з кoмеpuiйниx ПиTaIIЬ

тa iнвестицiй
- зaсTyПник ДиpекTopa з BиpoOницTBa
_ IIaЧaJIЬHик TеxHlЧнoгo Bl.цД1Лy

Гaннa кAМЛИК
Свген CTAнКOB

eвгeн IТУПИЕIIH
Жaннa кAPIIЕIЬ
Юpiй CЛЮCAP _ нaЧaJIЬник вiД.цiJly MaTеpiaльнo.теxнiчнoгo пoсTaчaIIня

Зaявoк вiд фiзи.r1Их Ta lopи.цичниx oсiб нa prrсTpaцiro для тlpиiтняTTя )^laстi y

вiдкpитoмy oбгoвopеннi ПpoекTy ПoсTa}IoBи HКPЕКП ..IIрo схBaЛення

Iнвестицiйнoi ПpoгpaМи КoмyнaлЬнoгo пiдпpисмсTBa <<Bо,цoкaнaЛ>)

Mелiтoпoльськoi мiськoТ PaДи Зaпopiзькoi oблaстi нa 2020 piю> не нaДxoДиЛo.

ПopяДок.Ценний:
вiд*p,'. oбгoвopення ПpoeкTy IToстaI{oBи HКPЕКП .<[Iрo схBaЛeнHя

Iнвестицiйнoi Пpoгpaiии КoмyнaлЬнoгo пiдпpисмсTBa <<BоДoкaнaЛ>)

Mелiтoпoльськoi мiськoi PaДи Зaпopiзькoi oблaстi на 2020 piю> .

CлYхaли:-JInбoв 
BЛАCEHК| - HaчaJIЬник вiддiлy HКPЕкП y Зaпopiзькiй oблaстi,

вiдкpилa oбгoвopенIlя Ta пoвi,цoмиJla, щo нa зaсiДaннi Haцioнaльнoi кoмiсiТ, щo

з.цiйснroе.цepжaBIIе peryЛIoBa}Iня y сфеpax енеpГeTики Ta кoМyнzlJIЬHих ПoсJIyГ' якr

ПpoBo,циJIoся y фopмi вiдкpитоГo сЛyxaнHя t3 гpyдня 2019 PoкУ, бyлo пpийнятo

pilшення сxB€lJIиTи:



- ПpoекT ПoсTaнoBи HкPЕКП ..Пpo схBaЛrння Iнвестицiйнoi ПpoгрaMи

КoмyнaлЬHoгo пiдпpиеrvrсTBa <<BoДокaнaЛ)> Mелiтопoльськoi мiськoi PnДп
Зaпoрiзькoi oблaстi нa 2020 piю> .

Ha викoнaнHя BиМoГ Пopядкy ПpoBе.цення вiдкpиToГo oбгoвopення пpoектiв
pilшень Haцioнaльнoi кoмiсii, щo з.цiйснroе ДеpжaBне pеryJIIoBaIIнЯ y сфepax

енеpГеTики Ta кoМyн€lJIЬI{иx ПoсЛyГ' зaTBеp,ЩкенoГo ПoсTalloBoro вiд 30.06.2017 Jю

866, зaзнaчeниЙ ПporкT ПoсTaIIoBи HКPЕКП тa oбгpyнтyBallнЯ щoДo сxBaЛеннJl

ПpoекTy ПoсTaI{oBи' бyло poзмiщенo нa oфiцiйнoмy веб - caЙтt I{кPЕкП Ta I{a

oфiцiи"oмy сaйтi КП <Boдoкaнzш) МMP Зo з МrTolo .цoBе.цення iнфopмaцii дo
сПo)киBaЧiв Для o.цepжaннЯ ЗayBa)кень i ПpoПoЗицiй в тepмiн Дo 27.1,2.201^9.

Cepziй HEMЧEHI(Q _ .циpекTop, пoвiдoМиB, щo Iнвеотицiйнa ПpoГpaмa нa

2o2o piк poзpoблeнa вi.цпoвi.цнo Дo Пopядкy poзpoблeння, ПoГoД)кeHIIя Ta

зaTBеpдxtення iнвестицiйниx ПpoГpaМ сyб.ектiв гoсПoДap}oBallня У сфеpi

центpaлiзoBalloгo BoДoПoсTaЧaння Ta Bo.цoBiДвеДення, ЗaTBеpдxtенoГo ПoсTaнoBolo

Haцioнaльнoi кoмiсii, щo з.цiйснroе.цepжaBнr peryЛЮBaIIня y сфеpax енеpГеTики Ta

кoМyнaJIЬIIиx ПoсЛyг, вiд 14 веpесня2017 poкy Jф 1131.
Taкoя< вiДпoвiДнo Дo Зaкoнy Укpaiни <Пpo .цoсTyП .цo пyблiннoi

iнфopмaцii> тa ПopяДкy ПpoBедення вiдкpитoгo oбгoвopенH'l Пpoектiв pirпень

Haцioнaльнoi кoмiсii, щo зДiйснroс ДеpжaBIIе pеryЛIoBaIIIIЯ B сфеpax rнepГrTиКи Ta

кoМyн€LЛЬниx Пoслyг,зaTBеp,цжeнoгo ПoсTaнoBoro HКPЕКП вiд 30.06.20|7 p. JФ

866, 11 xtoBTня 2o|9 бyлo ПpoBeденe вiдкpите oбгoвopення ПporкTy

IнвeстицiйнoT ПpoГpaМи КП <<Boдокaнaл>> MелiтoпoльськoТ мiськoi PaДи
Зaпopiзькoi oблaст\ нa 2О20 piк.

Iнвестицiйнa ПpoГpaцa кП <<BoДoкaнaл> MелiтoпoльськoТ мiськoТ PaДи
ЗaпopiзькoТ oблaст i rтa 2020 piк, пoгo.цxtенa piшенням Bикoнкolvly MелiтoпoльськoТ

мiськoi Paддц Зaпopiзькоi oблaстi вiд 31.10.2019 Np 22511 з oбсягoм фiнaнсyBaHIIя
4050,04 Tис. Гpн зa paxyнoк aМopTизaцii, y T.ч.:
з вodonocmшчoннЯ 2122'60 mшc. zpн ttа

- meхнiчне nеpеoс|tсlще|tl!Я нсlcocнozo oблаdнсlння свеpdлoвuн,
' npudбання лiчt,lльнuкtв oблiку еЛeКmpoенеpеit в cucmел4i АCКОE;

з вodовidвedeння 1927'44 muc. ?pн нсt
. mехнiчIrе nеpеocнащeнrш нсlcoснolo oблаdнаннЯ КHC,
- npudбання лiчuльнuкiв oблф еЛеКmpoенеpzii в сucmе]vli АCКОE.
. |lpoекmнi poбomu щodo pеКoнcmpукцii каналiзацiйнuх кoлекmopiв

сПpяМoBaниx нa :
- Зни}кення ПиToMиx BиTpaT, a Taкoж BTpaT pеоypсiв _Зз6З,48 тис. гpн.(8З%);
. зaбeзпеЧеI{Hя TеxнoЛoГiчнoгo тala6o кoмеpuiйнoгo обпiкy pесypсiв _ 280,00

Tис. |pн (7%);
. пi.цвищrння екoлoгiчноi бeзпеки Ta oxopoни нaBкoJIиIIIHЬoгo сеpеДoBищa _

4О6,56 Tис. гpн (I0%).

Ieоp СУfАКoB _ зaсTyПI{ик мiськoгo гoлoBи, з€lзнaчиB, BpaxoByloчи Tе,

щo B пеpioд ПpoBeДення вiдкp|4TИх oбгoвopенЬ пpoекTy ПoсTal{oви HКPЕКП ,

пpoпoзицiiт тa зayBax(eнь не бyпo, пiдтpимaTи IIporкT ПoсTaIIoви <<Пpo сxBaЛeння



Iнвестицiйнoi пpoгpaми КoмyнaлЬнoгo пiдпpиемсTBa
Mелiтoпoльськoi мiськoi PaДи Зaпоpiзькoi oблaстi нa 2020 piю> .

<<Bo.ЦoкaнaЛ>

З а p езульmomш]wu o б zo в op eннЯ :
Bирiшили:

1. Пiдщимaти сxB€UIениЙ нa вiдкpитoмy слyxaннi Iз гpyДня 2019 poкy
ПpoeкT ПoсTaIIoBи HкPЕКП ..Пpo схBaЛeння Iнвeстицiйнo.i Пpoгpaми
Кoмyнaльнoгo пiдприсмстBa <<Bo.цoкaнaЛ>> MелiтoпoльськoT мiськoi paДи
ЗaпopiзькoТ oблaстi нa 2020 piю> .

2. [oвecти змiст ПpoToкoJгy з ПpoBе.цення вiдкpитoгo oбгoвopенI{lт .цo
HкPЕКП Ta oПpиЛюДIIиTи йoгo нa oфiцiйHoмy веб-сaйтi КП <<Bo.цoкaнam> МMP
Зo.

ЗaпеDечення тa .цoпoвнeння: вiдсyтнi.

Biдкpите oбгoвopенIlЯ BBa)taTи TaкиМ, щo вi.цбyЛoсЬ Ha
тa вiдкpитoстi.

Biдкpите oбгoвopeння BBDкaTи TaкиМ, щo вiдбyлoсь з ПopyшенняМ
ПpoцеДypи' yсTaIIoвленoТ ПopядкoNl ПpoBе.цrннЯ вiдкpитoгo oбгoвopення пpoектiв
pirшeнь HaцioнaльнoТ кoмiсii, щo з.цiйснtoс .цеp)кaBHе peГyлIoBaIIня B сфеpax
енеpГeTики Ta кoMyII€UIЬниx пoсЛyг, зaTBеp'цженoГo
чеpBня 201-7 poкy J\s 866.

ПoсTaнoBoю HКPЕКП вiд 30

Зaстvпник мiськoгo ГoЛo
.цiяльнoстi викoнaвчиx opг Iгop CУ,{AКOB

Гoлoвyюvий:
Haчaльник вiддiлy I{КPЕКП
y Зaпopiзькiй oблaстi

!иpектop КП <BoдoкaнaЛ)
Mелiтoпoльськoi мiськoi
Зaпopiзькoi oблaстi

Cекpетap:
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Cеpгiй HЕMtIЕнкo

Haтaлiя ЗIЕIЕHкOHaчaльник ПЛaнoBo-екoнOМiчнoгo



PЕсCTP
}ЧaсникiB BiДкpиToГo oбГoBopеHIIя

гIpoeкTy IТoсTaIIoBи ЕIкPЕкП
<<Прo схBaЛeння Iнвeстицiйнoi Пpoгpaми КoмyнaЛЬнoгo пiдпpисмсTBa

<<Bо.цoкaнaЛ)) Mел iтoпoльськo.i мiськoi PaДи
Зaпоpiзькoi oблaстi нa 2020 piю>

м.МелiтoПoJlЬ 28.r2.20t9

з aкoн od ав сmв oлl nopяdку ;
. Заnepечeння щodo peeлсIJvеIrmу nopяdtу dеннoеo вidсуmнi;
- вidкpшmе oбzoвopення (вidкpumi cлухання) e леeimuл,lнututu mа npавox4oчнuJуIu

Голoвyюrий:
Haчaльник вiддiлy HкPЕКП
y Зaпopiзькiй oблaстi

Cекpетap:
Haчaльник ПJlaнoBo.eкoнoМiчнoгo вiддiлy

fur'- Jftoбoв BЛACЕHк.
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П.I.Б. Haзвa opгaнiзaцii
(пiдпpиeмcтвa) Пoсaдa Пiдпис

I Mapинoв o.C. КП <Boдoкaн€LЛ))
ММP Зo гoЛoBний iнхсенеp

2 Кaмлик Г.Г.
КП кBодoкaнaП)

ММP Зo
зaсTyПник .циprкTop{з

зaГ€шьниx ПиTaIIь

a
J Cтaнкoв e.Io. КП <Boдoкaнuш)

MMP Зo

ЗaсTyIIник диpeкTopa з
кoмеpцiйHиx ПиTaI{Ь

Ta iнBесTицiЙ

4 Пyпинiн e.e. КП <BoдoкaI{€LЛ))
MМP Зo

зaсTyПHик .циpекTopa >виpoбництвa ( 9/
5 Кapпець xt.П. КП кBoдoкaнЕLЛ)

MMP Зo
IIaчaJIЬHик теxнiчнoгo

вiддiлy &/
6 Cлloсap Io.A. КП <BoдoкaнaЛ))

MМP Зo

нaчaJIЬник вiддiлy
мaтеpiaльнo.

тeхнiчнoГo ПoсTaЧaHHЯ
o(,{

Ilidnacамa ocо б u з аcвiёчу юmb :
- щo npo чсlc mа л,tiсцe npoвedення вidкpumoеo oбzoвopення булo noвidoлlленo у вcmанoвJlенoJ|4у
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