
Повідомлення про відкрите обговорення проекту інвестиційної програми  

КПТМ «Криворіжтепломережа»  на плановий період з 01.01.2021 р. до 31.12.2021 р.  

у сфері теплопостачання  

На виконання Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

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

Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" КПТМ  "Криворіжтепломе-

режа" повідомляє, що 19 жовтня 2020 року о 15.00  у приміщенні КПТМ "Криворіжтепломережа" 

за адресою: м. Кривий Ріг, пров.Дежньова,9, актовий зал відбудеться відкрите обговорення (відк-

рите слухання) проекту Інвестиційної програми на плановий період з 01.01.2021 р. до 31.12.2021 

р. у сфері теплопостачання. 

Зауваження та пропозиції по суті питань, що пропонуються до відкритого обговорення 

(відкритого слухання), надсилаються електронною поштою на адресу 

КПТМ"Криворіжтепломережа": kancelariya_kpts@ukr.net , 

 або засобами поштового зв’язку на адресу: пров. Дежньова, 9, м.Кривий Ріг , Дніпропет-

ровська обл., Україна, 50000. 

Зауваження та пропозиції приймаються з  6 жовтня по 16 жовтня 2020р. 

Для реєстрації зауважень та пропозицій просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові 

особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та контактні дані для здійснен-

ня зворотного зв’язку. 

Анонімні зауваження та пропозиції, а також пропозиції і зауваження, що будуть надані пі-

сля визначеного у інформаційному повідомленні терміну, не реєструються та не розглядаються 

Дата розміщення повідомлення  06.10.2020 р. 
 

Перелік заходів  інвестиційної програми КПТМ "Криворіжтепломережа" 

на плановий період з 01.01.2021 р. до 31.12.2021 р. у сфері теплопостачання 
 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Загальна вар-

тість 

 без ПДВ, 

тис.грн. 

1 Заміна насосних агрегатів та впровадження автомати-

зованої системи теплопостачання за допомогою час-

тотних перетворювачів, що встановлюються в коло 

живлення двигунів  котлових і рециркуляційних насо-

сів та вентиляторів і димососів на котельні Тернівська 

8 511,96 

2 Заміна котлів Братськ-1Г в котельні ДКМС-80 2 953,34 

3 Заміна насосних агрегатів та впровадження автомати-

зованої системи теплопостачання за допомогою час-

тотних перетворювачів, що встановлюються в коло 

живлення двигунів  мережних  та підживлювальних 

насосів  на котельні Тернівська 

5 341,75 

4 Розробка проекту реконструкції теплових мереж з за-

міною на попередньоізольовані труби від котельні на 

вул.Обнорського,78а Ду 150÷400 мм протяжністю 

каналу 1372 м 

411,07 

5 Заміна вузла обліку відпуску теплової енергії на коте-

льній ПівнГЗК №1 

600,58 

6 Придбання спецтехніки для виконання аварійно-

ремонтних робіт 

3 083,33 

7 Придбання  комп'ютерної оргтехніки  67,04 

 

 

Головний інженер                                                    Олександр Єрін 
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