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ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Надзвичайна ситуацiя щодо початку поливного сезону в
Татарбунарському, Арцизькому районах через вiдсутнiсть бюджетних
КОШТiВ на поповнення касI@ду водосховищ i iнших технологiчних процесiв

СЛУХАЛИ:

Просяника с. А., начальника Кiлiйського МУВГ: вiдкрив нараду,
ПОвiдомив,що станом на |2 травня 202| в Управлiннi вiдсутнi бюджетнi кошти
на оплату електроенергiТ для поповнення каскаду водосховищ - всього видiлено
управлiнню 4,6 млн. грн. на 202l замiсть запланованих 16 млн. |рн., в тому числi
На ОПРiСнення та заповнення каскаду водосховищ Татарбунарського тракту 6,4
млн. грн.

На Bci запити Управлiння щодо додаткового фiнансування до
розпорядникiв бюджетних коштiв першого та другого рiвня, а саме до
щержавного агентства водних pecypciB Украiъи та Басейнового управлiння
ВОДНИХ PecypciB рiчок Причорномор'я та нижнього .Щунаю отриманi вiдповiдi про
ВiДСУТнiсть коштiв, тому що видатки загiLпьного фонду державного бюджеry на
202I на оплату елекгроенергiТ для водогосподарського комплексу вкрай
ОбМеЖенi. Ситуацiя надзвичайна, пiд загрозою поливний сезон. е варiанти: не
розпочати поливний сезон, прийняти рiшення щодо оплати водокористувачами
ЗаТРаТ У TpaBHi мiсяцi на перекачку води для заповнення водосховищ, н&
ВИПаРОВУВаННЯ Та фiльтрацiю, пок€вати це окремою строкою в рахунках по
ПеРеДПлатi, роЗпочати поповнення водосховищ пiсля прийнятого рiшення, з
складениМ протоколом та пiдписами Bcix корисryвачiв, оплати paxyHKiB
поливний сезон продовжити. OpieHToBHo потреби скJIадають 1,2 млн. грн. Також
запропоновано водокористувачам звернутися до обладмiнiстрацii, БУВР рiчок
Причорномор'я та нижнього Щунаю, Щержводагентства

ВисТУПИЛИz
Голобородько В. Й., директор ПП <Агросоя): зt}значив, що Bci користувачi

ЗаТРаТИЛИ Немалi кошти в пiдготовку сiльгоспугiдь до hоливу i чекають воду, i



знаходити iнше рiшення KpiM того, що запропоновано просто нема часу,тому
пiдтримав пропозицiю начальника управлiння щодо додатковот передплати затрат.
Також зазначив, що мiжгосподарська мережq яку обслуговус Управлiння,
потребуе бiльш якiсноiпiдготовки до поливу.

Щалаков I.П., представник ФГ <Прайм- Фрут>>: << вiдсутнiсть коштiв в
управлiннi це проблеми не водокорисryвачiв, ми пiдписали ,щоговори, понесли
затрати,подайте нам воду на поля та пiдготовте нiUIежним чином канали до поливу
)). Повiдомив, що направив лист в Щержавного агентства водних pecypciB
Украiни.

Лапа А. Б., голова сФг <Лапа i К>: зазначив, що кожен день без поливу - це
збитки для кожного з аграрiiв, рiшення потрiбно прийняти TepMiHoBo щодо
додатковоi передпл ати та звернутися до депутатського корпусу.

.Щимитров л. п., фiзична особа: <потрiбно розумiти, коли буле вода в
!митрiвському водосховищi, щоб завчасно пiдготувати установки для поливу)),
пiдтримав запропоноване рiшення щодо оплати додаткових затрат.

Запропоноване рiшення щодо оплати додаткових затрат пiдтримали
водокористувачi Чепразов П. I., €вчев I. А. та готовi оплатити, тiльки щоб
вчасно отримати воду.

рiшення щодо оплати додаткових затрат на поповнення водосховищ у
TpaBHi присутнiми водокористувачами прийнято одноголосно.
Слухали:

Просяника с. А., начальника Кiлiйського МУВГ: ( так як прийнято
рiшення, ми розпочинаемо заповнення каскаду водосховищ, скJIадасмо графiк
запуску насосних станцiй, готу€мо протокол ,для пiдпису та надаемо рахунки>.

УХВАЛИЛИ:

Начальнику водокористування Рицькiй М. Ф. на l3 травня пiдготувати
протокол засiдання для пiдпису водокористувачами.
Провiдним iнженерам Кiчуку Д.П., Горбатюку В.А. зробити розрахунки
по Bcix водокористувачах та надати до бухга-птерiТ .

1.

2.

3. ГОЛОВНОмУ бУхгалтеру Зайцевiй Л. В. забезпечити оформлення paxyнKiB для
водокорисryвачiв згiдно прийнятого рiшення щодо оплати додаткових
витрат.
Головному MexaHiKy AKoHi Р. I. органiзувати транспорт 14.05.2021 для
пiдпису протоколу водокористувачами та вручення paxyHKiB.
Провiдному iнженеру з застосування комп'ютерiв Литвинову Ю.П.
опублiкувати на iУправлiння.

Голова засiдання росяник С. А.

4.

5.

Секретар засiдання Рицька М. Ф.
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