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rЩЖЕНО>
голови
ганiв ради
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м. Мелiтополь
вул. Покровська, 61

22:,2.202|.

ЯЛСУкоВА,
Головуючий: директор ТОВ (ТЕПJIо - МЕЛIТоПоЛъ) олена
Запрошенi:
представники органiв мiсцевого самоврядування

Присутнi:

о,"r
- Перпrий заступник
рудАковА

ллiгlт"rгп
голови
мiського гоп.

з питань дlяльностl

виконавчих органiв ради lрина

-

будiвництва та }китлово-комунального господарства
Щиректор департаменту капiтального
Мелiтопольськоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi Вiкторiя РЕПАШЕВСЬКА
KoMiTeTy
Начальник вiддiлу з економiки та енергоефективностi MicTa виконавчого

-

ММР ЗО Константин ПIЩЧЕНКО

.

MicTa виконавчого KoMiTeTy
головний спецiалiст вiддiлу з економiки та енергоефективностi
ММР ЗО Наталiя КУДРЯ

-.ЩиректорТоВкТЕПЛо_МЕЛIТоПоЛЬ)оленаЯЛСУкоВд
кдпустIн
- головний iнженер тов (тЕпло - мЕлIтополь) михайло
- Заступник директора з юридичних питань Тов кТЕПЛо _ мЕлIтоПоЛЬ) Андрiй вовк
- головний бухгалетр тов ((тЕпло _ мЕлIтополь) людмила пдстушЕнко
- Начальник економiчного вiддiлу ТоВ (ТЕпло - мЕлIтопоЛЬ)) Катерина дмитровд
- Начальник виробничо-технiчного вiддiлу тоВ (ТЕПЛО мЕлIтоПоЛЬ) Наталiя

мищЕнко
- На.rальник виробничоi слуrrtби Тов (ТЕПЛо - мЕлIтополь> Наталiя гАлкIнА
_ EKoHoMicT тов (тЕпло _ мЕлIтополъ) людмила сдклдковд
Порядок денний:
1. Обговорення питання щодо погодження iнвестицiйноТ програми
МЕЛIТОПОЛЬ) на 2022-2З piK.
2'ФормУванняТаприйняттярезолюцiТвiдкритогообговорення.

ТоВ (ТЕпло _

Слухали:

Iцо
Начальника економiчного вйдiлу Катерина дмитровд, яка повlдомила,
вiд 19.08,2020 J\b 191 кIIро
керуючись Наказом MiHicTepcTBa розвитку та територiй Украiни

iнвестицiйних програм
затвер/liкен]]я ]Iорядкiв розроб:lеЕLIJI, пого/{)I(еЕIIlя ]]а за,I,вер/lження

,га

ROдIOllOcTar{llII11,1
у с(lсрах,геIпIоllос,l-il(tаl1,IIlя" тlсtt,гlэалiзоt]аtIого
Piula п,liнiс,гlliв Ав,гtrIтомтrтоТ
tзil/(сlвiдrlсl(ення. лillе'Lзуtзаttгlя r]iя;lыlсlстi ,lKrlx злiiiстrtоrоть
(lеrзас,гсlttоJtьсьl(il ь,tiськi де1,1lttавtti ад_iivriгliстраr{ii>,
l)есtlублiкl. I(pr,rпt. clб.lltlclli, КиТвсьltа.t.il
програми ТОВ
проводить вiдкрите обговорення (вiдкрите сл}D(ання) iнвестицiйноi

cy6'clcT.itз господарIОI}ttIIIlя

Товариство

(ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) на2022-202З piK,
ОлеIла ялсукоВД,, яка ознайомила
Щиректора ТоВ (ТЕПЛо - мЕлIТополь>
на 2022-202З рiк,
присутнiх з основними розлiлами iнвестицiйноТ програми пiдприемства
теплОвого госпОдарства, що знахоДиться в обслуговуваннi
розповiла про станОм обладнання
питомих витрат енергоносiiв,
Товариства та Iлеобхiднiсть виконання заходiв для зменшення
забезпеченнi
пiдтримання теплового господарства у наJIе7tсцому технiчного cTaHi,
та постачання тепловоi енергii
безперебiЙного та безаварiйНого виробНицтва, транспорТуваннЯ
споживачам.
мЕлIтоПоЛЬ> на
Гlланова сума вiдрахувань на iнвестицiйну IIрограм ТоВ кТЕПло тис,грн, за рахунок cTaTTi
2022-2о2З piK становить 68 642,30 тис. грн без ПЩВ в T.LI. 28238,00
тарифу кприбуток) за рахунок
тарифУ (амортизацiйнi вiдрахування) та 404о4,З тис.грн. cTaTTi
бюджету.

До даноi iнвестицiйноi програми ТОВ
пропозицiй вiд споживачiв у перiод з0912202I
Вирiшили:
piK,
ПогодитИ iнвестицiЙну програМу ТОВ (ТЕ,ПЛО - мЕлIтОПоЛЬ) на2022-2023
на офiцiйному
Протокол за результатами проведення вiдкритих обговорень розмiстити
веб-сайтi ТоВ (ТЕПЛо - МЕЛIТоПоЛъ).

1.
2.

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

Перший
iсцевих орган iB

уповнова)кеного лредставника
виконавчоi влади або органiв мiсцевого
самоврядування)
м

з питань дiяльностi виконавчих

органiв рали

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

2

a

рЕестр

у.Iасникiв вiдкритого обговорення
Nq

з/п

п.I.Б.

Е[азва органiзацii

,Щепартамент

Репашевська В..Щ.
1

)

Пiдченко K.I.

капiтального
будiвництва та
житлово-комунального
господарства
мелiтопольськот
MicbKoT ради
Запорiзькоi областi
Виконавчий KoMiTeT
мелiтопольськоi
мiськоi ради
Запорiзькоi обпастi

Щиректор

деlrартаменту
капiтального будiвництва

та

4.

Ялсукова О.О.

5.

Капустiн М.В.

6.

Вовк А.В,

,7,

Пастушенко Л.В.

8

,Щмитрова

9.

Мищенко Н.О.

10.

Галкiна Н.о.

11

Саклакова Л.о.

К.В.

Виконавчий KoMiTeT
мелiтопольськоi
MicbKoi ради
Запорiзькоi областi

ТоВ кТЕПЛо -

МЕЛIТОПОЛЬ)
ТоВ (ТЕПЛо МЕЛIТОПОЛЬ)

житлово-комунаJIьного

господарства
МIелiтопольськоi
ради Запорiзькоi

I
r.NиOONrrап

Начальник вiддiлу з
економiки та
енергоефективностi MicTa
виконавчого KoMiTeTy

,

Кудря Н.М.

Пiдпис

Посада

(пiдприемства)

ммр зо

Завiдувач секторуз
економiки комунальних
пiдприемств управлiння
соцiально-економiчного
розвитку MicTa виконавчого
KoMiTeTy Мелiтопольськоi
MicbKoi ради
,.Щиректор

Головний iHxteHep

ТоВ кТЕПЛо МЕЛIТОПОЛЬ)
ТоВ (ТЕПЛо МЕЛIТоПоЛЬ))
ТоВ (ТЕПЛо МЕЛIТОПОЛЬ)

начальник економiчного
вiддiлу

ТоВ кТЕПЛо МЕЛIТОПОЛЬ)

Начальник виробничотехнiчного вiддiпу

ТоВ кТЕПЛо МЕЛIТОПОЛЬ)
ТоВ кТЕПЛо МЕЛIТОПОЛЬ)

Начальник виробничоi

Головний бухгалтер

слу>rсби

EKoHoMicT
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