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протокол
вiдкритого обговорення

IIа внесенняl змiн до

ТоВ (ТЕПЛо - МВЛIТоПОЛЬ>

iнвестицiйноi програми

на 2020-2021 piK

м. Мелiтополь
вул. Покровська, 61

22.\2.202I.

Головуючий: директор ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) Олена ЯЛСУКОВА.
Запрошенi:
Представники органiв мiсцевого самоврядування

-

Присутнi:
Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi викоI{авчих органiв ради Iрина

рудАковА

-

!иректор департаменту капiтального будiвництва та }китлово-комунального господарства
Мелiтопольськоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi Вiкторiя РЕПАШЕВСЬКА

-

Начальник вiддiлу з економiки та енергоефективностi MicTa виконавчого KoMiTeTy
ММР ЗО Константин ПIЩЧЕНКО .

головний спецiалiст вiддiлу з економiки та енергоефективностi MicTa виконавчого KoMiTeTy
ММР ЗО Наталiя КУДРЯ
- Щиректор ТОВ кТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) Олена ЯЛСУКОВА
- Головний iнженер ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ>> Михайло КАПУСТIН
- Заступник директора з юридичних питань ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЪ) Андрiй ВОВК
- Головний бухгалетр ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) Людмила ПАСТУШЕНКО
- Начальник економi.rного вiддiлу ТоВ кТЕПЛо - МЕЛIТоПоЛЬ) Катерина ДМИТРоВА
- Начальник виробничо-технiчного вiддiлу ТОВ кТЕПЛО МЕЛIТОПОЛЬ) Наталiя

мищЕнко

-

ТОВ (ТЕПЛО * МЕЛIТОПОЛЬ) Наталiя ГАЛКIНА
EKoHoMicT ТОВ кТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ> Людмила САКЛАКОВА
Нача_пьник виробничоi служби

Порядок денний:
1. Обговорення питання щодо внесення змiн до iнвестицiйноi програми ТОВ кТЕПЛО
- МЕЛIТОПОЛЬ) на2020-2021 piK.
2. Формування та прийняття резолюцii вiдкритого обговорення.
Слухали:

Начальника економiчного вiддiлу Щмитрову К.В., яка повiдомила, що керуючись

Наказом MiHicTepcTBa розвитку та територiй Украiни вiд 19.08.2020 ]ф 191 кПро затверджеl{ня
rlоря2ltсitз розробзrенняt, погоджеrIt] я ,га заl]вердження iнвестицiйних проlрам суб'сктiв
сферах ,геI]JIоIIос"гаtIання. lдегtтралiзово}Iого водопостаLIаIIня ,га
гос]lоllарIованI]rt

у

:<

l]0доIJiлl]едснLIя, лiцсtlзуlзаtrtlя дiя.lrt,rtос,гi ,iких :з/]iiiсttтоlоть -Ра/_{а п,liгliст'рiв АвтогlОмгтоТ
I)есtlублiкtt Крипс. обласrli_ l(лriвсы<tt ,га Сев;rсr:tlгtсlJIьсьltil MicbKi дсржавrri а.цмirriсr'рацiТ>
Товариство проводить вiдкрите обговорення (вiдrсрите слухання) змiни до iнвестицiйноi
програми ТОВ кТЕПЛО

- МЕ,ЛIТОПОЛЬ) на2020-2021

piK.

Щиректора ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЪ) ОлеrIа ЯЛСУКОВА, яка ознайомила
присутнiх з основними роздiлами iнвестицiйноi програми пiдприемства на плановий перiод
2020 - З0.|1.2021рiк, розповiла, що у зв'язку зi змiною заходiв iнвестицiйноi програми пiсля
проходх(ення гiдравлiчного випробування, зi змiною цiн на матерiали та TepMiHiB проведення
закупiвлi через систему РrоZоrrо, змiною надходя(ення коштiв, що враховуються у cTpyKTypi
тарифу за джерелами фiнансування виникла необхiднiсть внести змiни в iнвестицiйну
програму на 2020-2021 piK виклавши rr в новiЙ редакцii.
Фактична сума вiдрахувань на iнвестицiйну програм ТОВ кТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ)
на2020-З0112021 piK становить 31654,7 тис.грн без ПЩВ в т.ч. 13248,З за рахунок cTaTTi
тарифу (амортизацiйнi вiдрахування) та 18406,4 тис.грн. cTaTTi тарифу <прибуток) за рахунок
бrодтсету та iнших спохсивачiв.
Що даноi iнвестицiйноТ програми ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ> на 2020-2021 piK
пропозицiй вiд споrrсивачiв у перiод з 09.12.2021 р. по 2212202I р. не надiйшло.

Вирiшили:

1.

Погодити змiни до iнвестицiйноi програми ТОВ (ТЕПЛО

piK.

2.

-

МЕЛIТОПОЛЬ)) на 2020-202|

Протокол за результатами проведення вiдкритих обговорень розмiстити на офiцiйному

веб-сайтi

ТоВ кТЕПЛо - МЕЛIТоПоЛъ).

Заперечення та доповнення: заперечень та доповнень не надiйшло.
Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та вiдкритостi.

Iрина

прiзвище, iм'я та по батьковi
уповноваженого представника мiсцевих органiв
виконав.tоТ влади або органiв мiсцевого
самоврядування)

ffiJЁ

перший

РУДАКОВА

заступник мlського

з питань дlяльност1 виконавчих

органiв рали

олена ЯЛСУКоВА

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Людмила САКЛАКоВА

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

рЕсстр

учасникiв вiдкритого обговорення
Jф

з/п

п.I.Б.

Назва органiзацii
(пiдприсмства)
.Щепартамент

Репашевська В.rЩ.
1

2.

Пiдченко K.I

a

Кудря Н.М.

4.

Ялсукова О.О.

5.

Капустiн М.В.

6.

Вовк А.В.

виконавчий комiте,г
мелiтопольськот
мiськоi ради
Запорiзькоi областi

Виконавчий KoMiTeT
мелiтопольськоi
MicbKoi ради
Запорiзькоi областi

ТоВ кТЕПЛо -

МЕЛIТОПОЛЬ)
ТоВ ((ТЕПЛо МЕЛIТОПОЛЬ)

ТоВ (ТЕПЛо -

МЕЛIТОПОЛЪD

7,

Пастушенко Л.В.

8

.Щмитрова

9.

капiтального
будiвництва та
житлово-комунального
господарства
мелiтопольськот
MicbKoi ради
Запорiзькоi областi

К.В.

Миценко Н.о.

10.

Галкiна Н.о.

l1

Саклакова Л.о.

ТоВ кТЕПЛо -

МЕЛIТОПОЛЬ>>

Щиректор

департаменту

капiтального будiвництва

та

житлово-комунаJIьного

господарства

мелiтопольськоi
ради Запорiзькоi

р

'Nrrrrиrrrи

Начальник вiддiлу з
економiки та
енергоефективностi MicTa
виконавчого KoMiTeTy

ммр зо

Завiдувач сектору з
економiки комунальних
пiдприемств управлiння
соцlально-економlчного
розвитку MicTa виконавчого
KoMiTeTy Мелiтопольськоi
MicbKoi ради
Щиректор

Головний iHTceHep
Заступник директора{.
юридичних питанt J
Головний бухга.птер

ТоВ кТЕПЛо МЕЛIТОПОЛЪ)
ТоВ кТЕПЛо *
МЕЛIТОПОЛЬ)

начальник економiчного
вiддiлу

ТоВ кТЕПЛо МЕЛIТОПОЛЬ)
ТоВ кТЕПло -

Начальник виробничоi
слуrкби

МЕЛIТОПОЛЬ>'

Пiдпис

Посада

Начальник виробничотехнiчного вiддiлу

EKoHoMicT
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