
ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП 

“Про схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства 
“Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства

міста Ужгорода” на 2021 рік”

Дата:
16 лютого 2021 року 
Початок обговорення: 10-00

Місце проведення:
м. Ужгород, 
вул. Митна, 1.

ЗАПРОШЕНІ:
Від Ужгородської міської ради:
Шимон Іван Петрович заступник міського голови

ПРИСУТНІ:
Від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг у Закарпатській області, 
головуючий:

Малюга Олександр Сергійович завідувач сектору НКРЕКП
у Закарпатській області 

Представники КП “Водоканал м. Ужгорода” :

Карташов Станіслав Олександрович директор

Соловей Олена Володимирівна

Гутовська Наталія Іванівна 

Мигалина Олена Миколаївна

заступник директора з фінансово- 
економічних питань 
начальник ВТВ

секретар, провідний інженер ВТВ

Від інших підприємств, установ та організацій:
Заявки для участі у відкритому обговоренні проекту постанови 

НКРЕКП “Про схвалення Інвестиційної програми Комунального 
підприємства “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 
господарства міста Ужгорода” на 2021 рік” не надходили.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення проекту постанови НКРЕКП “Про схвалення

Інвестиційної програми КП “Водоканал м. Ужгорода” на 2021 рік” .

СЛУХАЛИ:
Головуючий відкритого обговорення Малюга О.С. відкрив 

обговорення та повідомив, що на засіданні Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке

*  *  *  "



проводилося у формі відкритого слухання 3 лютого 2021 року, було схвалено 
проект постанови НКРЕКП “Про схвалення Інвестиційної програми 
Комунального підприємства “Виробниче управління водопровідно- 
каналізаційного господарства міста Ужгорода” на 2021 рік”, з обсягом 
фінансування у сумі 7620,0 тис. грн. (без ПДВ) за рахунок амортизаційних 
відрахувань, у тому числі:

• з централізованого водопостачання -  4261,0 тис. грн.;
• з централізованого водовідведення -  3359,0 тис. грн.

На виконання статті Закону України “Про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг”, статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації'” 
Комісія розмістила на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет: 
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proektv/2020/pr 6/рг 6-2020.pdf проект рішення З 
обгрунтовуючими матеріалами щодо схвалення Інвестиційної програми на 
2021 рік з метою доведення інформації до ліцензіатів та споживачів, для 
одержання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та 
юридичних осіб могли надаватися до 12 лютого 2021 року в письмовому 
та/або електронному вигляді. Жодних зауважень не надходило.

Директор КП “Водоканал м. Ужгорода” Карташов С.О. як 
уповноважена особа ліцензіата, проінформував присутніх, що зауважень до 
тексту проекту НКРЕКП немає і проект постанови відповідає нормативним 
вимогам.

Заступник міського голови Ужгородської міської ради Шимон І.П. 
запропонував підтримати проект постанови та ініціювати її прийняття.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати проект постанови НКРЕКП «Про схвалення 

Інвестиційної програми Комунального підприємства «Виробниче управління 

водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода на 2021 рік».

2. Надати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг протокол проведення відкритого 

обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної 

програми Комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно- 

каналізаційного господарства міста Ужгорода на 2021 рік».

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proektv/2020/pr


• * •Заперечення та доповнення -  відсутні.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та
відкритості. і.

V
Відкрите 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 ЗО червня 2017 року № 866.

Заступник міського голови 
Ужгородської міської ради

Головуючий, завідувач сектору 
НКРЕКП у Закарпатській області

Шимон І.П.

Малюга О.С.

Директор
КП “Водоканал м. Ужгорода”

Секретар


