
відкритого обговорення (відкритого слухання) з питань встановлення тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення , тарифів на послуги з 

централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) та Інвестиційної програми Комунального 

підприємства «Черкасиводоканал» на 2018 р.
і’: .'- '

м.Чсркаси 15.08.2017 р.

Присутні:

Овчаренко С.А. -  перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Черкаської міської ради;

Овчаренко С.В. -  директор КП «Черкасиводоканал»;

Лісковець С.В. -  заступник директора КП «Черкасиводоканал»;

Вербівський П.П. - начальник житлово-експлуатаційного відділу департаменту
житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

, - , 4 . ,1 ...
Заїка В.М. - головний механік КП «Черкасиводоканал»; ‘ (} ;.

Гапич С.В. -  начальник виробничо-технічного відділу
П ‘і,-

та інші зацікавлені особи в кількості -  15 ос.

Порядок денний:

1 .Обговорення (відкрите слухання) питання встановлення тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення , тарифів на послуги з централізованого 
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 
систем) на 2018 рік.

2. Обговорення (відкрите слухання) Інвестиційної програми КП 
«Черкасиводоканал» на 2018 рік.

Доповідачі: <

По першому питанню -  заступник директора КП «Черкасиводоканал» Лісковець
С.В.

По другому питанню - заступник директора КП «Черкасиводоканал» Лісковець 
С.В. та начальник виробничо-технічного відділу Гапич С.В.

.

Слухали:
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По першому питанню -  заступника директора КП «Черкасиводоканал^, Лісковець 
С.В. щодо необхідності встановлення тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання і водовідведення, тарифів на послуги з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) ;на 2018 
рік у зв’язку із зменшенням обсягів подачі води, зростанням цін/тарифів на 
електроенергію, реагенти та інші матеріальні витрати.

Станом на 15.08.2017 року до 16.00 не надходило пропозицій та зауважень щодо 
тарифів на вказані послуги.

Відповіді на питання. .
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По другому питанню -  заступника директора КП «Черкасиводоканал» ЛІсковець 
С.В. та начальника виробничо-технічного відділу Гапича С.В. щодо джерел фінансування 
та заходів Інвестиційної програми КП «Черкасиводоканал» на 2018 рік .

Станом на 15.08.2017 року до КП «Черкасиводоканал» надійшла пропозиція щодо 
погашення відсотків за використання субкредиту Світового банку по Другому проекту 
розвитку міської інфраструктури за рахунок амортизаційних відрахувань.

Відповіді на питання.

Вирішили:

1.В зв’язку з відсутністю в період встановленого терміну пропозицій і зауважень та
під час відкритого обговорення щодо тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання і водовідведення, тарифів на послуги з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 
рік, вважати рівень тарифів запропонований підприємством на вказані послуги -  
схваленим. . . іі.

2. Врахувати пропозицію департаменту житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради щодо використання частини амортизаційних відрахувань для 
сплати відсотків по Другому проекту розвитку міської інфраструктури . Інвестиційну 
програму підприємства на 2018 рік вважати схваленою. н ; і

С.А.Овчаренко

С.В.Овчаренко

С.В.Лісковець

П.П.Вербівськи

B.М.Заїка

C.В.Гапич

ра.;;гк :і.
■ іІЙ Ж 'К їр  V.:'

^  . 'V  '

ічгС | 1

і ..


