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ПРОТОКОЛ 
громадських слухань 18.02.2015 року з приводу роботи КП «Водоканал 

м.Ужгорода» з питань покращення надання населенню послуг 
централізованого водопостачання і водовідведення Комунальним 

підприємством «Водоканал м.Ужгород»  
 

18 лютого  2015 року                          м.Ужгород 
         Закарпатська область 
         Україна 
Присутні: 53 осіб  
 
Запрошені особи: 
Ужгородський міський голова Погорелов В.,; 
директор КП «Водоканал м. Ужгород» Карташов С.; 
голова сільської ради с.Коритняни -Манді М.; 
Перший заступник генерального директора –директор з енергозбуту - Мартинюк А. 
 
Слухали: Пересоляка О. про обрання лічильної комісії громадських слухань 
Хто бажає бути секретарем громадських слухань? Хто бажає вийти в лічильну комісію?  
Прохання проголосувати пакетом за Кіндрата Степана - це лічильна комісія, і Вікторія 
Слюсаренко - це секретар громадських слухань.  
Прошу проголосувати хто «За» таке рішення! Хто «проти»? «Утрималися»? Одноголосно.  
  
Голосували : «ЗА» - 53 ; 
   «ПРОТИ» - 0 
   «Утрималось» - 0 
Ухвалили: обрати до складу лічильної комісії слухань  Кіндрата С., 
Слюсаренко В., - секретарем зборів. 

 
Пересоляк О. «Пропоную: заслухати Ужгородського міського голову з приводу ситуації 
по водоканалу, заслухати по переліку питань директора по водоканалу Станіслава 
Карташова, обговорити і прийняти резолюцію з приводу громадських слухань.» 
 
Голосували : «ЗА» - 53; 
   «ПРОТИ» - 0 
   «Утрималось» - 0 

 
Виступ Ужгородського міського голови Погорелова В. 

 
По перше, ініціативу Громадської ради при Ужгородській міській раді про зняття з 
розгляду на виконкомі міської ради питання приватизації окремих об’єктів нерухомості 
підтримую і буду її ініціювати. 
По друге, на позачерговому виконкомі вирішуватимемо питання про виділення з бюджету 
м.Ужгорода фінансової допомоги в розмірі 2 млн. грн.. бійцям АТО з м.Ужгорода та їх 
сімям, які воюють в складі 128 бригади в АТО. 
Щодо стану справ в КП «Водоканал м. Ужгород», то дійсно він незадовільний і 
незадовільняє керівництво міста. Є велика проблема з тарифами за рахунок підняття 
тарифів на електроенергію. Також є пропозиція міської ради дотувати 500 тис. на 
розрахунок з енергетиками. Енергетики як приватна структура піднімають тарифи і не 
хочуть розуміти мешканців. Шляхи вирішення цієї проблеми в подальшому озвучить 
новий директор КП «Водоканал м. Ужгород» Карташов С. З приводу збільшення тарифів 
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на електроенергію ми звернулися до НКРЕР та до суду але рішення не на нашу користь. 
Ми будем звертатися до апеляційного суду і вище але поки що треба налагоджувати 
роботу КП «Водоканал м. Ужгород». Треба встановлювати хто не платить. Умовою 
підписання контракту з Карташовим С. було встановлення біллінгової системи в КП 
«Водоканал м. Ужгород» протягом трьох місяців і він про це доповість. Будемо раді 
отримати від вас пропозиції щоб ужгородці мали воду якісну і цілодобово. Які будуть 
питання ? 
Питання Слюсаренко В.: На рахунках казначейства зависли 64 млн. грн..Що зроблено і 
робиться міською владою щоб отримати ці кошти ? 
Відповідь міського голови Погорелова В.: Так ці кошти в кінці 2014 року не були 
повернуті міській владі як це належить і я стурбовонй тим, що за рахунок інфляції ці 
кошти вже не ті що були і ми не розрахувалися з підрядниками за виконані роботи. Я 
звертався до обласного казначейства але відповіді конкретної і якісної не було. 
Казначейство держави уводить в сторону від конкретної відповіді. З цього приводу ми 
можемо написати спільну заяву на ім’я Держказначейства і Президента. 
Питання Пастухова М.: Чи є можливість проведення взаємозаліку з обленерго так як їх 
споруди, обладнання стоять на землі громади і вони як приватні власники мають платити 
податок за цю землю?  
Відповідь міського голови Погорелова В.: Ви маєте на увазі всі ці санітарні і інші зони? 
Ми звернулися до обленерго щоб за всі підстанції які стоять на землі сплачувалися кошти, 
тобто ця робота ведеться. Але сьогодні є і 10 000 вольтні лінії під якими не можна 
будувати і в цьому напрямі також ведеться серйозна робота. Це стосується не тільки 
електриків а й газовиків. 
Питання Данацко І.: Чи притягувалися до відповідальності бувші керівники КП 
«Водоканал м. Ужгород» за ті недоліки які були в їх роботі і які одержували кошти з 
міського бюджету протягом чотирьох років коли ви господарювали? Де ці кошти? 
Відповідь міського голови Погорелова В.: Розправою я не хочу займатися. Але я 
звернувся до КРУ про перевірку діяльності водоканалу за ці роки. З дня на день чекаємо 
відповіді. Я розумію що ви хочете жорсткі міри але треба діяти в правовому полі. Я 
зробив те що міг зробити особисто. Так я не підписав з попередником контракт бо він не 
виконав умов про які ми домовлялися. Перевірка дасть показники більш фінансові. 
Чоловік задає питання: Ви сказали, що ми стали заручником подій монополіста по 
електроенергії. Чи є можливі механізми впливу на них? Це ж приватне підприємство, чи 
вони здійснюють оплату місту за розташування мереж і користування мережами? 
Відповідь міського голови Погорелова В.:  :  Сьогодні проводиться робота, ми звернулися 
до Обленерго щоб воно сплачувало нам орендну плату за землі, які використовуються під 
всіма інстанціями м. Ужгород. Сьогодні також є землі, на яких не можна будувати, земля в 
охоронній зоні не використовується і не може бути використана. В цьому напрямку 
робота ведеться. Це стосується не тільки електриків, а й газовиків. 
Питання Курнат О.: Очистки води адекватної немає. Коли буде в цій царині якийсь 
порядок? Хто понесе відповідальність за наше здоров’я що ми скалічіли? Як можна 
співставити ці тарифи і нульовий вклад у стан питної води?  
Відповідь міського голови Погорелова В.: Дійсно правобережна частина міста 
забезпечується водою з каналу але більш конкретно скаже Карташов С. Я знаю що 
очистка води проводиться коагулянтами. Я звернувся до всіх народних депутатів з листом 
про те що енергетики піднімають тарифи постійно і не дають можливості регулювання 
тарифікації на воду. Першим отримав цей лист нардеп Горват Р. спілкувався з Балогою 
В.І. він пообіцяв що підніме це питання у Верховній Раді бо є велика група нардепів які 
хочуть у цій сфері зробити великі зміни. Я не знаю чи реприватизувати ці електрокомпанії 
але такі питання вносяться до ВР. Дійсно так не може бути. 
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Питання Токача Еміла : Була ідея попередніх мерів провести воду трубопроводом з 
Чопа щоб не дотувати водоканал та щоб у місті їздили тролейбуси. Що ви думаєте з цього 
приводу?  
Відповідь міського голови Погорелова В.: Ідея з тролейбусами розглядалася але для цього 
треба було розширити вулиці Мукачівську та Гагаріна і для цього знести приватні 
будинки по обидві сторони вулиці і одночасно надати квартири їх мешканцям. Від цієї ідеї 
відмовились бо це великі затрати. Вести воду з Тиси з Чопа це економічно не вигідно бо у 
нас в місті є скважини. У Минайському водозаборі 14 млн. куб м. води під землею і 
маючи таку воду не треба нам ніякої Тиси, бо ця вода чиста. На території Коритнянської 
сільради є скважина і ми готові віддати її щоб вони створили собі комунальне 
підприємство і районною радою вони будуть фінансуватися дотуватися. 
Питання Кіндрат С.: Згідно Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення» та ДСПіН в містах передбачено 
водовідведення (каналізування). В мікрорайонах Ужгорода Доманинці і Дравці на протязі 
30 років відсутнє  водовідведення (каналізування). Що Вами робилося і буде робитися 
щоб вирішити цю проблему? 
Відповідь міського голови Погорелова В.: За першу мою каденцію в с.Доманинцях було 
проведено водопровід за ним мала би йти й каналізація. Я запропонував встановлювати 
септики. На жаль мою ідею мер Ратушняк не продовжив. У колишньому комунтрансі було 
12 відкачуючих бочок, за минулої влади ці бочки перейшли в приватні структури і тепер 
люди, що мають септики дуже, дуже страждають бо не можуть замовити ці бочки по 
нормальній ціні. По Дравцях питання стояло по іншому. В 1998 році ми провели 
кольцування с.Горяни і через вул. Краснодонців виходили на с.Дравці. На жаль тоді 
вибори виграв Сембер і роботу цю не продовжили.Там є станція яка сьогодні не 
працює.Дуже гостро громада Дравців це питання не ставила. Повірте я би це знав.Добре я 
візьму це питання на замітку і з фахівцями пропрацюємо це питання. 
Питання Прокопчук В.: Як таке може бути що в Києві тариф такий а в Ужгороді за всі 
роки найвищий тариф на воду в Україні  
Відповідь міського голови Погорелова В.: Електроенергія і велика собівартість витоків. 
Водоканалу за ці роки треба міняти практично 80% мереж.  
 
Міський голова вибачився що не може більше відповідати на питання та бути до кінця 
слухань запросив в президію Пересоляка Олександра і пішов по справам. 
 
Наступнив доповідав директор КП «Водоканал» - Картошос С. який доповів що за 
минулий, 2014-ий рік, КП “Водоканал м. Ужгород” завершив із фінансовим результатом 
+750 тисяч гривень. Проте за попередні роки підприємство має борг близько 2,4 мільйони 
гривень.  
За його словами, «в плюси» вдалося вийти за допомогою коштів держбюджету та міського 
бюджету, які покрили різницю в підвищенні тарифів на електроенергію. Проте на цей рік 
такі відшкодування державним бюджетом не передбачені, тому відшкодовувати їх буде 
місто з власної «скарбниці». 
Ним було також зауваженно що заплановано, з бюджету буде виділено 500 тисяч гривень 
уже на сесії міськради 19.02.2015р.. 
Карташов передбачає, що коли таке відшкодування, у крайньому разі, з якихось причин не 
відбудеться, Водоканал завершить рік зі збитками близько 400 тисяч гривень. 
Після цього Картошов запропонував вести дискусію у формі питання відповіді. Всі 
погодились. 
 
Питання Коляденко О: Якщо Обленерго постійно буде піднімати тарифи, то відповідно 
й Ви будете піднімати тарифи на воду, потрібно якось вплинути на це. По-друге, білінгва 
система. У всіх вона є: Укртелеком, Закарпатгаз, Закарпаття Обленерго. Чому не можна 
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домовитися з тими людьми, які написали їм білінгву систему? Просто купити ту ж саму 
білінгву систему. Коли оновлювалися труби каналізаційні, водопостачання? 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.: Планується оновлення згідно з 
програмою за 2015 рік в розмірі 3.3 мільйона гривень за рахунок коштів підприємства, 3 
мільйони гривень за рахунок коштів міської ради і близько 8 мільйонів по програмі 
фінансування відділу капітального будівництва в м. Ужгород по програмі "Питна вода". 
Білінгова система взята по аналогії з Закарпаття Обленерго, вона зараз в тестовому 
режимі. На початку березня ми зробимо нарахування і подивимось на ті рахунки, які 
вийдуть, ще раз їх перевіримо і з 1 квітня видаємо ці рахунки на споживачів міста. В 
перспективі є об'єднати колл-центр Обленерго з водоканалом і вести єдину політику в 
плані розрахунків. 
Питання чоловіка що не представився: Дайте інформацію стану розрахунків по 
фізичним особам та по юридичним особам. 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.: В січні 2015 року вийшли на 
розрахунок всього 62%  населення, по юридичним особам ми вийшли на 98%, державний 
бюджет - на рівні 65, обласний - на рівні 96, міський - на рівні 60. 
Питання Данацко І.: Оскільки все рівно буду зростати тарифи на електроенергію, чи 
планує водоканал позбавлення цього ярма електроенергії? Чи будуть залучатися якісь 
новітні енергетичні системи? 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.:: Будь-який проект по реалізації чи 
залученню, переходу на автоматичні електроенергії має обґрунтовуватися економічним 
ефектом через деякий період. Якщо ми змінюємо обладнання на менш енергозатратне і 
маємо ефект окупності по ньому протягом одного року - це необхідні речі. Ми їх можемо 
робити. Якщо мова йде про окупність 15, 20, 30 років - то я не думаю, що міська рада 
виділить кошти.  
Питання Слюсаренко В.: Чи розглядається питання залучення донорських коштів 
безповортньої  фінансової допомоги, яка надається і ЄС, і Америкою, різними 
донорськими організаціями? 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.::  Розділяємо кредитні кошти і 
грантові кошти. Для грантових коштів треба мати європейську аналітику. Ті проекти, які 
проводяться на Україні, дуже часто не завершуються, не фінансуються. Є інформація, що 
на кінець березня місяця має бути передана до водоканалу документація про учасні 
споруди, ті два напрями, які вкрай необхідно пер удовувати, покращувати, але за рахунок 
саме цих грантових грошей, які в перспективі не потребують повернення. Коли буде така 
документація, ми готові співпрацювати, залучати інвесторів. 
Питання Слюсаренко В.: Як можна говорити про борги, про втрати, якщо немає обліку?  
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.: : 25 % людей не мають лічильників. 
Є така проблема. Проводиться робота, виявляється, обліковується, встановлюється 
лічильник силами підприємства. ЇЇ простіше вирішити в індивідуальному будинку, а не в 
квартирах.  
Питання жінки що не прежставилась: Чи Ви запланували на 2015 рік якісь рятувальні 
дії по поверненню збитків?  
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.: : При незмінному тарифі, який є на 
сьогоднішній день, буде збиток підприємства на рівні 400-500 тисяч гривень, а не 2.5 
мільйони гривень. Якщо буде корегований тариф, тоді можна говорити про якийсь плюс.  
Питання Терлецької І.: Яка робота ведеться по цілодобовому водопостачанні? Де 
установлені насосні станції, де будуть встановлені?  
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.:: Першочергове питання, це не 
цілодобове постання води, збільшення графіку подачі води. Що стосується по 
мікрорайонах міста, є перелік насосних станцій, які планується переформувати в плані 
обладнання для того, щоб дати воду з шостої години ранку до дванадцятої години вечора. 
Є декілька будівельних організацій, які працюють по місту. Якщо комерційна структура 
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виходить на рівень спілкування з замовником, пропонує нормальні умови виконання 
робіт, надає всі документи, які необхідні для здачі об’єкта в експлуатацію, і міська рада їх 
приймає, так як робота виконана якісно і відповідає всім будівельним нормам - тому чому 
не залучати такі підприємства? 
Питання Токач Е.: Коли вода буде чиста, щоб її можна було пити? 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.: :  Може взяти проби води, зробити 
аналізи і після цього вже будемо говорити. Є відповідна служба, яка в певному графіку 
щотижня декілька разів бере проби води по місту, все аналізує.  
Питання Курнат О: Чи закольцована вода? В мене є інформація, що Минайський 
водозбір, правий та лівий берег закольцований в один, тобто ми п’ємо таку воду, яка 
з’єднана між собою. 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.:: Вона не закольцоване, воно 
з’єднане.  Сказати, що ви п’єте таку змішану воду - треба бачити точку, де ви проживаєте.  
Чоловік задає питання: Яка ціна закупівлі електроенергії для водоканалу?  
Відповідь:  На сьогоднішній день, якщо не помиляюсь, вартість електроенергії 1,56 грн.  
Чоловік задає питання: Скільки приблизно водоканал споживає електроенергії в місяць? 
Відповідь:  На 2.5 мільйона гривень. 
Питання Цьома Р.: Чи є можливість розподілити тарифи на воду для бізнесу і окремо 
для населення? 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.: : Вода це є товар, який коштує 
певних грошей. Будь-який бізнес має право отримувати угоду на рівні всіх інших. Якщо 
підприємство має технічну можливість, без погіршення стану водопостачання, ми маємо 
дати йому ту кількість води, яка йому необхідна. Тобто для цих абонентів виставляється 
ліміт споживання. Якщо це підприємство перевищує ліміт споживання, то зовсім інша 
вартість цієї води. Відповідно, якщо розраховувати в середньому  при перевищенні ліміту, 
то там не 11,84 грн., а може бути в середньому 16-18 грн. Якщо буде зменшено для 
певного населення ціну, то цей рахунок має покриватися за рахунок якогось бюджету. 
Якщо місто прийме рішення, що ми для населення будемо воду продавати за меншою 
ціною, то відшкодування загальної різниці від обгрунтованого тарифу  має на себе взяти і 
профінансувати місто. 
Питання Бачинська М.: Яка загальна кількість платників? 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.: : 42 тисячі абонентських рахунків, 
по підприємствах не можу точно сказати, але рівень збору в місяць близько  650-800 тисяч 
гривень. 
Питання Бронтарюк : Чи можна зобов’язати всіх платників платити, а не тільки 75%? 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.: : Ми можемо рекомендувати і 
пояснити, що встановлений лічильник, як правило, зменшує об’єм споживання води. Ми 
це робимо. 
Питання Терлецький Є: Куди здати воду на аналіз? 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.:: Повний і розгорнутий аналіз в 
Ужгороді вам не зроблять. По основних показниках вам зробить лабораторія водоканалу. 
Якщо людина замовляє аналіз води в себе вдома - вона сама оплачує за цей аналіз. 
Питання Пастухов М.: Дайте коротке пояснення витрат 400 тисяч на закупівлю нових 
насосів, що туди входить і якої фірми насоси? 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.: : Поставщиком буде фірма 
"Аквафаворит", буде насосна установка два по 50кВт, з частотним регулюванням.  
Голови «КП «Водоканал»» Карташова С.: Не будемо запрошувати сільського голову.  
На громаді села вирішили залишитися на Минайській воді від нашого водозабору, вони 
підтверджують заборгованість, є домовленість на розробку проектно-кошторисної 
документації на загальну заміну мереж і створення обліку для нормального посилу. Якщо 
районна рада профінансує це на протязі року, то, як кінцевий результат, ми забираємо це 
село на індивідуальний облік.  



6 
 

Питання Коляденко О.: Великі маєтки не мають можливості встановити лічильник, а 
потім брати на облік весь об’єм води, який використовується. 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.:  В тарифі на водопостачання 
відсутні кошти на встановлення лічильника. Немає джерела фінансового ресурсу, для того 
щоб встановити лічильник. Ми можемо все це ініціювати, зробити, але це все буде в 
тарифі на воду, і потягне за собою збільшення тарифу. 
Питання Слюсаренко В.: Що буде зроблено Вами і який стан планування ефективності 
роботи водоканалу?  
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.: 2014 рік ми закінчили фінансування 
з результатом в плюс 750 тисяч гривень. Але це певна ілюзія, оскільки по нерозподілених 
збитках попередніх періодів маємо ще збитків на два мільйони чотириста тисяч гривень. 
Чому прибуток? В 2014 році вдалося за рахунок різниці в тарифних питаннях по 
електриках вийти по загальному фінансовому стані в плюсах.  
 
Перший заступник генерального директора –директор з енергозбуту - Мартинюк А: з 
40 тисяч абонентів, 13 тисяч взагалі відсутні, що хтось колись сплачував. На таке місто 
всього 14 контролерів, до мене за три роки прожиття в Ужгороді нір азу не прийшов 
контролер. Це проблема. Немає ніякого обліку. Тарифи для всіх на всій Україні однакові.  
Чоловік задає запитання: Наш Ужгородський канал, порівняно з іншими, більш боргує? 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.: після підвищення тарифів, ми 
закрили майже 30 мільйонів боргу. Водоканал ніколи не розраховувався з нами повністю. 
Голова сільської ради с.Коритняни -Манді М.; село Коритняни боргує «КП 
«Водоканал»» 8 000 000 грн., але ми не в змозі заплатити таку суму ні зараз ні потім, 
реального виходу з цієї ситуації я не бачу, оскільки рахунки села заблоковано «КП 
«Водоканал»» і ні громада ні село не бажають і не можуть цю суму спалтити. 
Відповідь голови «КП «Водоканал»» Карташова С.: Ми переймаємось цією ситуацією, 
але ж вода це товар і за неї необхідно платити. Ми провели переговори з обласною і 
районною адміністраціями і як я бачу вони шукають вихід з цієї ситуації, але і голова села 
має проводити роз’яснювальну роботу серед населення села в контексті того що за воду 
рано чи пізно прийдеться платити. 
 
СЛУХАЛИ: Пересоляка О., Коляденко О., Слюсаренко В., Карташова С., Кіндрата С., які 

запропонували проект резолюції громадських слухань, доручити 
головуючому подати резолюцію на розгляд сесії Ужгородської міської 
ради. 

СЛУХАЛИ: Пересоляка О.С., який доповів про остаточний текст резолюції: 
 
1. публікування на власному інтернет сайті фінансової звітності КП «Водоканал 
м.Ужгорода», штатного розпису із зазначенням займаних посад, інформацію щодо 
нарахування заробітної плати штатним працівникам за три останні роки; 
2. публікування на власному інтернет сайті стану виконання інвестиційної програми за 
останні три роки;  
3. публікування на власному інтернет сайті актів перевірок контролюючих органів щодо 
КП «Водоканал м.Ужгорода»; 
4. публікування на власному інтернет сайті переліку основних засобів КП «Водоканал 
м.Ужгорода» їх зносу; 
5. публікування на власному інтернет сайті документів, які були подані та подаються з 
метою встановлення тарифу; 
6. публікування на власному інтернет сайті стану позовно-претензійної роботи КП 
«Водоканал м. Ужгорода» за три останні роки в т.ч. динаміку дебіторської заборгованості 
по об’єктам сплати.  
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7. публікування на власному інтернет сайті стану залучення безповоротної фінансової 
допомоги з розшифровкою за джерелами та об’єктами цільового призначення; 
8. розпочати розробку програми впровадження альтернативних енергозберігаючих 
технологій; 
9. інфомування мешканців через сайт  Ужгородскої міської ради та власний сайт КП 
«Водоканал м.Ужгорода», та в газеті «Новини Закарпаття» про подачу документів на 
зміну тарифу із обов’язковим проведення громадських слухань;  
10. створення комісії по закупівлі товарно-матеріальних цінностей КП «Водоканал м. 
Ужгорода» за участю представників громадської ради. 
11.  оптимізація штату КП «Водоканал м.Ужгорода» та посилення напряму обліку 
підприємства. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 53; 
  «ПРОТИ» - 0 
  «Утрималось» - 0 
УХВАЛИЛИ: затвердити наступний текст резолюції громадських слухань: 
1. публікування на власному інтернет сайті фінансової звітності КП «Водоканал 
м.Ужгорода», штатного розпису із зазначенням займаних посад, інформацію щодо 
нарахування заробітної плати штатним працівникам за три останні роки; 
2. публікування на власному інтернет сайті стану виконання інвестиційної програми за 
останні три роки;  
3. публікування на власному інтернет сайті актів перевірок контролюючих органів щодо 
КП «Водоканал м.Ужгорода»; 
4. публікування на власному інтернет сайті переліку основних засобів КП «Водоканал 
м.Ужгорода» їх зносу; 
5. публікування на власному інтернет сайті документів, які були подані та подаються з 
метою встановлення тарифу; 
6. публікування на власному інтернет сайті стану позовно-претензійної роботи КП 
«Водоканал м. Ужгорода» за три останні роки в т.ч. динаміку дебіторської заборгованості 
по об’єктам сплати.  
7. публікування на власному інтернет сайті стану залучення безповоротної фінансової 
допомоги з розшифровкою за джерелами та об’єктами цільового призначення; 
8. розпочати розробку програми впровадження альтернативних енергозберігаючих 
технологій; 
9. інфомування мешканців через сайт  Ужгородскої міської ради та власний сайт КП 
«Водоканал м.Ужгорода», та в газеті «Новини Закарпаття» про подачу документів на 
зміну тарифу із обов’язковим проведення громадських слухань;  
10. створення комісії по закупівлі товарно-матеріальних цінностей КП «Водоканал м. 
Ужгорода» за участю представників громадської ради. 
11.  оптимізація штату КП «Водоканал м.Ужгорода» та посилення напряму обліку 
підприємства. 
Головуючий оголошує слухання закритими. 
Протокол складено і підписано 23 лютого  2015 року на 3 аркушах у трьох 
примірниках. 
 
Головуючий  __________________ Пересоляк О.С. 
 
 
Секретар  __________________ Слюсаренко В.Є. 
 
 
 
 


