
ПРОТОКОЛ
. проведення відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми Комунального 
підприємства “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста

Ужгорода” на 2021 рік

25.09.2020 р. м. Ужгород

Дата проведення -  25.09.2020 р., початок обговорень о 1400, реєстрація учасників за 10 хв. 
до початку.

Місце проведення -  м. Ужгород, вул. Митна, 1, адміністративна будівля КП «Водоканал 
м. Ужгорода».

Інформація про проведення відкритих обговорень доведена до відома громадськості 
за допомогою:

Інформація щодо того, що відкрите обговорення проекту Інвестиційної програми 
Комунального підприємства “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 
господарства міста Ужгорода” на 2021 рік відбудеться 25 вересня 2020 року о 14:00 в 
приміщенні КП «Водоканал м. Ужгорода» за адресою: вул. Митна, 1, м. Ужгород, була 
оприлюднена на офіційному веб-сайті КП «Водоканал м. Ужгорода» в мережі Інтернет.

З метою запобігання поширенню короновірусної хвороби (СОУГО-19), недопущення її 
негативного впливу на здоров’я мешканців міста, участь у проведені відкритого обговорення 
(слухань) проводиться у режимі онлайн 25 вересня 2020 року,у 14:00.

Станом на 24.09.2020 р. заявок на участь у відкритому обговоренні проекту Інвестиційної 
програми підприємства від фізичних та юридичних осіб не надійшло.

міський голова Ужгородської міської ради 
завідувач сектору НКРЕКП 
у Закарпатській області

головуючий, директор 
КП “Водоканал м. Ужгорода” 
заступник директора 
з фінансово-економічних питань 
начальник ВТВ
секретар, провідний інженер ВТВ

Запрошені:
Андріїв Богдан Євстафійович 
Малюга Олександр Сергійович

Присутні:
Карташов Станіслав Олександрович

Соловей Олена Володимирівна

Гутовська Наталія Іванівна 
Мигалина Олена Миколаївна

Реєстрація учасників додається у додатку.
Порядок денний:

1. Відкрите обговорення проекту Інвестиційної програми Комунального підприємства 
“Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода” на 
2021 рік.

Слухали:
Малюга 0 .0 .  зазначив, що дане громадське обговорення проекту Інвестиційної програми 

КП “Водоканал м. Ужгорода” на 2021 рік є необхідною процедурою на виконання вимог п. 2.1. 
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 30.06.2017 р. № 866.

Карташов С.О. проінформував присутніх, що проект Інвестиційної програми 
підприємства на 2021 рік розроблений відповідно до Порядку розроблення, погодження та



затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 вересня 
2017 року № 1131.

Гутовська Н.І. зазначила, що джерелом Інвестиційної програми на 2021 р. є амортизаційні 
відрахування.

Загальний обсяг фінансування проекту Інвестиційної програми 2021 рік складає 
7620,0 тис. грн. (без ПДВ), у тому числі:
^  з водопостачання -  4261,0 тис. гри.
^  з водовідведення -  3359,0 тис. гри.

Гутовська Н.І ознайомила присутніх із заходами, які включені до проекту Інвестиційної 
програми:

водопостачання за рахунок амортизаційних відрахувань:
• капітальний ремонт існуючої водопровідної мережі по вул. Одеській на віддалі від 

вул. Тихого до пр. Свободи, 61-63 (270 м);
• виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по 

вул. Пестеля (534 м);
• виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по 

вул. Кармелюка (360 м);
• виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по 

вул. Гагаріна (2260 м);
• придбання самоскиду 12,5 т;
• технічне переоснащення НФС-1 -  заміна вакуум насосу насосної станції І підйому;
• технічне переоснащення НФС-2 -  заміна насосу перекачування води після промивки 

фільтрів на період паводків;
• оснащення лабораторії (придбання хроматографу, комплекту обладнання, тощо).

водовідведення за рахунок амортизаційних відрахувань:
• технічне переоснащення насосної станції КНС-1 -  придбання насосного агрегату з 

шафою керування;
• технічне переоснащення приточно-витяжної вентиляції каналізаційної насосної станції 

(КНС-2) в м. Ужгороді;
• виготовлення ПКД на технічне переоснащення вентиляційної системи КНС-4;
• придбання аварійно-ремонтного автомобіля.

Вирішили:
Погодити заходи проекту Інвестиційної програми підприємства на 2021 рік.
Заперечення та доповнення -  відсутні.
Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

'  . шВідкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої 
Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

Г оловуючий 

Секретар

С.О. Карташов 

О.М. Мигалина


