
ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на 2022 рік.

м. Нікополь 30.07.2021 рік.

Місце проведення обговорень проекту Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на 2022 рік: 
Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56, конференц, зал, 
кабінет 23.

Час відкриття зборів - 10 година. Час закриття зборів 11-00 година.

Присутні:

Голова Правління
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» -

Головний бухгалтер
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» -

Начальник служби ремонтів
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» -

Начальник комерційної служби
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» -

Юрист
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
Секретар зборів

Василенко Олександр Миколайович

Чернишенко Володимир Володимирович

Калмиков Максим Олександрович

Антіпова Катерина Г еннадіївна

- Біла Маргарита Сергіївна

Запрошені особи:
Заступник міського голови Обид енна Тетяна Славівна

Головуючим відкритого обговорення обрали Голову Правління ПрАТ 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Василенко Олександра Миколайовича, секретарем для ведення 
Протоколу відкритого обговорення обрали юриста ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Білу 
Маргариту Сергіївну.

Порядок денний:

1. Обговорення проекту Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на 2022 рік.



2.  Обговорення запитань та заперечень, що надійшли на електронну і 

поштову адресу, під час терміну збору пропозицій та зауважень.   

3. Формування та прийняття резолюції відкритих обговорень.   

 

З першого питання порядку денного виступив Голова правління ПрАТ 

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Василенко Олександр Миколайович, який повідомив присутнім, 

що на виконання Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження 

Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» на 

офіційному сайті ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 19.07.2021р. було розміщено 

повідомлення про намір затвердження проекту Інвестиційної програми на 2022 рік, у 

зв’язку з чим розпочато процедуру проведення відкритого обговорення стосовно цього 

питання.  

 

Також з першого питання порядку денного виступив Начальник служби ремонтів 

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Калмиков Максим Олександрович, який доповів 

присутнім про доцільність затвердження Інвестиційної програми ПрАТ 

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на 2022р. основними заходами якої є: 

      - реконструкція систем водопостачання(часткова заміна питного водопроводу 

блоку фільтрів на пластик)п.1.4.1 ;                

- реконструкція систем водовідведення(часткова заміна трубопроводу фекальної 

напірної каналізацїї на пластик)п.2.5.1  

Впровадження вищезазначених заходів забезпечить: 

- уникнення нескінченних процесів корозії та постійного засмічення  

  трубопроводів та зниженню кількості аварійних ремонтів; 

- підвищення якості послуг 

 

Вирішили:  Погодити проект Погодити проект Інвестиційної програми ПрАТ 

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на 2022 рік.  

 

З другого питання порядку денного виступив Голова правління ПрАТ 

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Василенко Олександр Миколайович,  який повідомив 

присутнім, що відкриті обговорення відбулися, а також у термін, визначений у 

повідомленні про початок відкритих обговорень, з 19.07.2022р. по 29.07.2022р., 

зауважень та пропозицій не надходило.  
 

Вирішили: Погодити проект Інвестиційної програми ПрАТ 

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на 2022 рік без змін.  

           З третього питання порядку денного виступив Голова правління ПрАТ 

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Василенко Олександр Миколайович,  який повідомив 

присутнім, що відкриті обговорення відбулися у відповідності до Постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 30.06.2017 №866 «Про затвердження Порядку проведення 

відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.  

 

Вирішили: 



1. Відкриті обговорення, проведені на засадах гласності та відкритості, 
вважати такими, що відбулись.

2. Довести зміст резолюцій Протоколу відкритого обговорення проекту 
Інвестиційної програми ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на 2022 рік до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, а також оприлюднити результати 
відкритих обговорень на офіційному веб-сайті ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 
за адресою https://enr.dp.ua/ru/news/

В зв’язку з тим, що порядок денний вичерпано, засідання вважається закритим.
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РЕЄСТР
відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на 2022 рік.

№ 
з/п

П.І.Б. Назва організації 
(підприємства)

Посада Підтає

1. Василенко 
Олександр 

Миколайович

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Г олова 
правління

2. Біла Маргарита 
Сергіївна

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Секретар /л 
обговорень

3. Чернишенко
Володимир 

Володимирович
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Г оловнии'-"' 
бухгалтер

4. Калмиков 
Максим 

Олександрович

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Начальник 
служби 

ремонтів

5. Антіпова
Катерина 

Геннадіївна

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Начальник 
комерційної 

служби

6. Обиденна 
Тетяна 

Славівна

Нікопольська міська рада Заступник 
міського
голови .


