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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Правління 
ПАТ «АЗОТ» 
 
_____________ Скляров В.Л. 
« 10 »      03       2016 року 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ВІДКРИТИХ (ГРОМАДСЬКИХ) ОБГОВОРЕНЬ 

 
 

Тема: Щодо відкритого обговорення проекту інвестиційної програми ПАТ «АЗОТ», 

в сфері централізованого водовідведення (очищення стічних вод) на 2016 рік 
 
 

Місце проведення громадських обговорень:  

м. Черкаси, вул. Героїв Холодного яру, 72, актовий зал, заводоуправління 
 
 

Дата та час проведення громадських обговорень:  

10 березня 2016 року, початок – 11:00, закінчення – 11:30 
 
 

Присутні: Від ПАТ «АЗОТ»:  

  Технічний директор Перехрест А.Л., 

  Голова профспілкового комітету товариства Іванов В.О., 

  Заступник Технічного директора з виробництва Олійниченко В.М., 

  Заступник Технічного директора з розвитку та інвестицій Антоневич М.М., 

  Начальник виробничого відділу Шендер В.Т., 

  В.о. начальника технічного відділу Бурлака О.В., 

  Начальник ПЕВ Чернишова Л.М., 

  Начальник цеху ОПСВ Островерхий В.В., 

  Від органів місцевого самоврядування та сектору НКРЕКП в Черкаській області 

  представники не прибули*. 

 
Порядок денний:  
1. Обговорення проекту інвестиційної програми ПАТ «АЗОТ», в сфері  

 централізованого водовідведення (очищення стічних вод) на 2016 рік 
 
 

Доповідав:     В.о. начальника ТВ  Бурлака О.В. щодо: 

1. «Інвестиційної програми ПАТ «АЗОТ» на 2016 рік» у сумі 2636,58 тис. грн. (без ПДВ). 

Назва заходів: 

- «Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого  

призначення»; 

- «Технічне переоснащення очисних споруд та підвищення екологічної безпеки та  

охорони навколишнього природнього середовища». 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів. 
 
 

В обговоренні приймали участь: Заступник Технічного директора з виробництва  

Олійниченко В.М., заступник Технічного директора з розвитку та інвестицій  

Антоневич М.М., заступник начальника ТВ Бурлака О.В., начальник цеху ОПСВ  

Островерхий В.В. 

У зв’язку з тим, що зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб по проекту 
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 «Інвестиційної програми ПАТ «АЗОТ» на 2016 рік», який був розміщений на офіційному  

веб-сайті ПАТ «АЗОТ» 18.02.2016, на адресу товариства не було 

 
 
Вирішили: 1. Відкриті (громадські) обговорення, що проведені на засадах гласності  

та відкритості, вважати такими що відбулись. 

2. Підтримати проект « Інвестиційної програми ПАТ «АЗОТ» на 2016 рік». 

3. оприлюднити Протокол відкритих (громадських) обговорень проекту  

   «Інвестиційної програми ПАТ «АЗОТ» на 2016 рік» на офіційному веб-сайті ПАТ  

   «АЗОТ». 

 
 
 
В.о. начальника технічного відділу      Бурлака О.В. 


