
(ПОГОДЖЕНО>

Заступник мiського голови

органв ради

I.судАков

прото

в iд к р и т о г о о б го в о р е н н я i н в ести цi й ч Qi ц г_олlр_а м.и

тоВ i(ТЕпЛо - МЕЛIтоПоЛь) gа 2020,2021 piK

24.06.2020 м. Мелiтополь
вул. Покровська, 61

(ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) Ялсукова О.О.Головуючий: директор ТОВ

l}апроlшенi:
Представники органiв мiсldевого самоврядуRання

Присутнi:
- :}аступНик мiського голови з питанЬ дiяльностi виконавчих органiв ради Сулаков I.I.

- I,1ачаJIыIик управлiння lкитлово-комунального господарства Мелiтопольськоi MicbKoi ради
'I'егiмбасв о.Б.
- IIаLIаJIьIlик вi:лtiлУ з екоlIомiКи та еI{ерГоефективНостi MicTa виконавчого KoMiTeTy ММР ЗО

IIiлченко It,I.

- головIlий спецiалiст вiддiлу з економiки та енергоефективностi MicTa виконавчого KoMiTeTy

ММР ЗО Кулря Н.М.
- директор ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) Ялсукова О.О.

- I,оJIоI]IIий ir;lKeHep ТОВ кl'F]ПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) Капустiн М.В.
- заступIlик директора з юридичних питаrть ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) ВОВК А.В,

- I,оJIовIIий бухгалетр ТОВ кТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) Пастушенко Л.В.
_ IIllаIilлLI{ик економiчного вiддiлу ТОВ кТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) ,Щмитрова К.В.

- tIаLIальниtt виробни.lо-технiчного вiддiлу ТоВ (ТЕПЛо - МЕЛIТоПоЛЬ) Коновалова З.С.
_ ltаLl.ulьttик виробIrичоi с.ltутtби ТОВ кТЕIlЛО - МЕЛIТОПОЛЪ) ГаЛКiНа Н.О.

- eKoHoMicT ТоВ кТЕПЛо - МЕЛIТоПоЛъ>> Саклакова Л.о.

Порялоlс деllний:
1. Обговореr{IIя питанFIя lцодо затвердження iнвестицiйноi програми ТОВ (ТЕПЛО -

МЕJII'ГОllОJIЬ) на 2020-202 1 piK,

2. Формування та прийняття резолlоцii вiдкритого обговорення.

С].п\,х ttll1,1:

lIa.lit.llblll,tt{il cI(сlIItlNli.llltlI,0 вiдлi.llу f{митрову К.В., яка повiдомил?, що вiДповiДно До

llаказ1, MitricтepcTBa 1эеl,iоtlалi,trого розвитI(у, булiвництrза та житлово-комунаJIьного

l,()сlI()l(ziрс,гва УкраТни вiд 14,12.2012 р. JФ бЗ0 <Про затвердження порядrсiв розроблення,
Il()I,o.rl)I(cIIIIя та :}а,гвсрдження ilлвестиrIiйних програм суб'сктiв господарювання У сферах
,lclIJI()lt()c,I,atlaIIIIя. liеtt,гра;tiзоваtIого Bo/IoIIocTaLIatIlIя та водовiдведення)) Товариство проВоДиТЬ

ffi-.'щS
tt(M"+i
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г;i.цtсрlтr,е обговореttlля (вiдкрите слухання) iнвестицiйноi програмИ тоВ (ТЕПЛО

МЕJI l'l'OI lOJIb) на 2020-202 l piK,

l{иректора Тов (ТЕIIЛО мЕлIтоПоЛЬ) Ялсукову о.о., яка ознайомила

прису,гнiХ :] осI{овI{Ими розлiлами itлвестицiйноi програми пiдприемства на 2020-202| рiк,

рtlзrtовi;lа про стаIlОм обладнання теIIлОвого госпОдарства, що знахоДиться в обслуговуваннi
-I'оварис,гва ,га необхiднiсть виконання заходiв для зменшення питомих витрат енергоносiiЪ,

тli7lтримання теплового господарства У належному технiчного cTaHi, забезпеченнi

безrrеребiЙIIоI.о та безаварiйНого виробНицтва, транспорТуваннЯ та постачання тепловоТ енергiТ

с IIо)I(ивачам.

Il:taltoBa сl,пла вiдрахувань на iltвестицiйну програм ТоВ (ТЕПЛо - МЕЛIТоПоЛЬ> на

2020-2021 piK стаrrовить З2444,7| тис. грн без ПЩВ в т.ч. 20810,93тис.грн. за рахунок cTaTTi
,r,ари(l1, камортизацiйнi вiдрахування> та 1lбЗЗ,78тис.грн. стат-гi тарифУ <прибУТОК) За

рахунок бюдrкету та iнтrтих споживачiв.

До ланоТ iнвестицiйноТ програми ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЪ) на 2020-2021 PiK
trроttсlзицiй вi/l сltолtивачiв у llсрiол з 10.06.2020 р. по 2З.06.2020 р. не надiйшлО.

Вllрilllи.пи:

l. lIогоltити ilrвестицiйну програму ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЪ) на2020-2021 piK.

2. I[ротокол за результатами проведення вiдкритих обговорень розмiстити на офiцiйнОмУ

веб-сайтi ТоВ кТЕПЛо - МЕЛIТоПоЛЬ).

Заперечення та доповнення: заперечень та доповнонь не надiйшло.

Вiлкриr,е обr,овореrtllя вва)кати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та вiдкритостi.

(rliлпrлс. поса/lа. прiзвиtце, iм'я та по батьковi

)/l ]oBl loBa)I(c Ilого пl)едставttиt<а пл iсLlевих орган i в

вt,tt<оttавчоТ влади або органiв мiсцевого
сап,l оврялува н ttя)

Сулаков I.I.
заступник мiського голови
з питань дiяльностi виконавчих
органiв ради

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Саклакова Л.о.
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
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рЕсстр
yLIacI,1иKiB вiдкритого обговорення

J$.'
,зlп гI.I.Б.

Назва оргаrriзацii
(пiдприемства)

Посада Пiдпис

l. 'l'егiмбасв о.Б.

Управлiння житлово-
комунаJIьного
господарства

мелiтопольськот
мiськоi ради

Начальник управлiння
житлово-комунального

господарства
мелiтопольськоi Micbkoi

Ради

2. Ili:rчеIrко It.I

Виконавчий KoMiTeT
мелiтопольськот

MicbKoi ради
Запорiзl,коТ областi

Начальник вiллiлу з

економiки та
енергоефективностi MicTa

виконавчого KoMiTeTy
ммр зо

а
.).

виконавчий комiте,г
Ме:,tiтопольськоi

MicbKoT ради
ЗаttорiзькоТ областi

Головний спецiалiст
вiддiлу з економiки та

енергоефективностi MicTa
виконавчого KoMiTeTy

ммр зо

4. ЯLrlсl,ц9зп 9.9.
'l'OB к'I'ЕIIЛо -
МIlJII'l'ОIIоЛЬ)) .Щиректор бЩ

5 I(апус,гiн М.В.
ТоВ кТЕПЛо *
МЕЛIТОПОЛЪ)

Головний iнженер

6 I]oBK А.В.
ТоВ (ТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ)

Заступник директорtrЕ:
юридичних п итаЬ-__-..

1 [Iастуtшенко Л.В.
l'OB кТЕПЛо -
МЕЛI'ГоПоЛЬ) Головний бухгалтер (\к-,}'

8 /{митрова К.В.
l'OI] кТЕПJIо -
МЕЛIТоIlоЛъ)

начальник економiчного
вiддiлу й\

9. l(оновалова З.€
]'оВ (l'ЕIIЛо *
]\4ЕЛI'ГоПоЛЬ)

Начальтrик виробничо-
технiчного вiддiлу /4/

10. I'a.lrKirra [{.().
'0-0I] ('I'IjI IJIO -
МЕJIIТОПОJIЬ)

Начальник виробничоi '
слухсби

'Й,r,/
ll. С]аклаrсова JI.о.

'ГОR кl'ЕIlЛо -
МI]JIIТоПоJIЬ) EKolIoMicT d,-


