
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

88000, м.Ужгород, пл.Поштова,3, тел.- факс 61 34 00  

E-mail: vobmobr@rada-uzhgorod.gov.ua 

 
П Р О Т О К О Л  №  1 

Позапланового (термінового) засідання комісії 

 

12.02. 2020 р.                                     м. Ужгород                                  

 

          

          Головував:   міський  голова,  голова комісії ТЕБ та НС  Богдан Андріїв. 

          Присутні:  члени комісії – 16 чол. 

 Запрошені: директор КП «Водоканал м. Ужгорода» Станіслав  Карташов. 

        СЛУХАЛИ: Інформацію директора КП «Водоканал м. Ужгорода»           

Станіслава Карташова «Про ситуацію, що виникла на КП «Водоканал м. 

Ужгорода» із закупівлі на відкритих торгах електричної енергії для підприємства 

на 2020 рік», а саме: у зв’язку із отриманням КП «Водоканал м. Ужгорода» 

попередження про розірвання договору на постачання електроенергії від ТОВ 

«Енергогазрезерв», КП «Водоканал м. Ужгорода» звертається із проханням до 

комісії ТБ та НС щодо надання дозволу на проведення підприємством 

переговорної процедури з  ліцензованим постачальником електричної енергії за 

найнижчою ціновою пропозицією у період проведення відкритих торгів для її 

закупівлі на березень-квітень 2020 року. Тобто з метою забезпечення 

безперебійної роботи підприємства, встановленим чином провести процедуру на 

постачання електричної енергії від іншого постачальника.  

Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення та відповідно до Положення про міську  комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого 

рішенням виконкому 11.12.2015  № 383, одним із завдань якої  на території м. 

Ужгород є визначати шляхи та способи вирішення проблемних питань, що 

виникають під час порушення умов належного функціонування об’єктів 

інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах 

національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, 

охорони здоров’я та навколишнього природного середовища,  комісія 

ВИРІШИЛА:  

  1. Інформацію про «Про ситуацію, що виникла на КП «Водоканал м. 

Ужгорода» із закупівлі на відкритих торгах електричної енергії для підприємства 

на 2020 рік » прийняти до уваги. 



  2.  Враховуючи вимоги статті 6 Закону України «Про питну воду та питне 

водопостачання», де вказано, що одним із принципів державної політики у сфері 

питної води та питного водопостачання є заборона відключення об'єктів питного 

водопостачання та водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання 

як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення:  

 2.1. Для недопущення виникнення надзвичайної ситуації у березні 2020 

року місцевого рівня через відсутність електричної енергії для забезпечення 

водовведення та водовідведення на об’єктах економіки та житлового сектора 

міста Ужгород, надати дозвіл КП «Водоканал м. Ужгорода» на проведення 

переговорної процедури з  ліцензованим постачальником електричної енергії за 

найнижчою ціновою пропозицією у період проведення відкритих торгів для її 

закупівлі на березень-квітень 2020 року відповідно до частини 2 пункту 3 статті 

35 Закону України «Про публічні закупівлі». 

        3. КП «Водоканал м. Ужгорода» винести порушене питання на розгляд 

виконавчим органом міськвиконкому. 

        3.1.  Після рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради про 

надання дозволу на проведення підприємством переговорної процедури з   

ліцензованим постачальником електричної енергії за найнижчою ціновою 

пропозицією у період проведення відкритих торгів для її закупівлі на березень-

квітень 2020 року, встановленим порядком провести процедуру на постачання 

електричної енергії. 

                                                 

                                                                  Термін: відповідно до термінів     

                                                                  визначених виконавчим комітетом    

                                                                  Ужгородської міської ради 

 

Міський голова, 

голова комісії ТЕБ та НС                                                               Богдан АНДРІЇВ 

 

  

Секретар                                                                                          Ростислав ЧОПИК 
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