
ПРОТОКОЛ
вщкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП 

«Про схвалення 1нвестицшно1 програми 
КОМУНАЛЬНОГО ШДПРИеМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

«КРИВОР1ЖТЕПЛОМЕРЕЖА» на 2021 piK»

ЗАПРОШЕН1:
Вщ Нацюнально!* комнш, що здшснюе державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг у Дншропетровськш области
Любтецька Ютя Володимиргвна - заступник начальника Вщдшу НКРЕКП у 
Дншропетровськш обласп

Вщ KpnBopi3BKOi MicbKoi влади:
Шишов Вгталш Олегович - начальник вщдшу природних монополш управлшня житловоТ 
полНики та природних монополш департаменту розвитку шфраструктури Mi ста виконкому 
Кривор1зькоТ мюькоТ ради

ПРИСУТН1:
1. Представники КПТМ «Кривор1жтепломережа»:
Mimiu Сергш Миколайович -  директор КПТМ «Кривор1жтепломережа»;
Cpiu Олександр Юхимович -  головний i и же и ер КПТМ «Кривор1жтепломережа»;
Качан Олена Миколагвпа -  заступник директора КПТМ «Кривор1жтепломережа»;
Кузьменко Валентина Bacuaiena -  начальник виробничо-техшчного вщдшу КПТМ 
«Кривор1жтепломережа» (секретар засщання).
2. Представник Кривор1зько1 mIcbkoi влади:
Шишов Вгталш Олегович - начальник вщдшу природних монополш управлшня житловоТ 
полНики та природних монопол1й департаменту розвитку шфраструктури Mi ста виконкому 
Кривор1зькоТ MicbKoi ради
3. Представник Управлшня Нацюналвно*! K O M icii, що зд1йснюе державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг у Дншропетровськш области
Любтецька Юлгя Володимщпвпа - заступник начальника Вщдшу НКРЕКП у 
Дншропетровськш области

Вщ шших пщприемств, установ та оргашзацш:
Заявки для учасп у в1дкритому обговоренн1 проекту постанови НКРЕКП «Про 

схвалення 1нвестицшноТ програми КПТМ «КРИВОР1ЖТЕПЛОМЕРЕЖА» на 2021 piK» не

Враховуючи обмеження на з1брання людей, через заходи 3i стримування 
розповсюдження СОУШ-19, в1дкрите обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про 
схвалення 1нвестицшноТ програми КПТМ «КРИВОР1ЖТЕПЛОМЕРЕЖА» на 2021 р1к» 
в1дбуваеться онлайн на платформ! ZOOM, шляхом проведения онлайн трансляцп з 
голосуванням в чаЛ зареестрованих учасникдв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення 1нвестищйноТ програми 
КПТМ «КРИВОРГЖТЕПЛОМЕРЕЖА» на 2021 piK» на суму 20 969,07 тис. грн (без ПДВ)

2. Прийняття р1шення щодо результат! в вщкритого обговорення 1нвестищйно! програми 
КПТМ «КРИВОРГЖТЕПЛОМЕРЕЖА» на 2021 piK.

СЛУХАЛИ:
Головуюча вщкритого обговорення Люб1нецька Ю.В. в1дкрила обговорення 

проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення 1нвестицшно'1 програми КПТМ 
«КРИВОРГЖТЕПЛОМЕРЕЖА» на 2021 p iK » .  Розповша порядок денний та пов1домила, що 
вщповщно до Порядку проведения вщкритого обговорення проекЛв р1шень Нащонально! 
K O M icii, що здшснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого Постановою № 866 вщ 30 червня 2017 рок, КПТМ «Кривор1жтепломережа» 
19 жовтня 2020 року провело вщ крите обговорення питания щодо необхщносп схвалення

Дата:
24 лютого 2021 року 
Початок обговорення: 10-00

М кце проведения:
Кривой Pie, провулок Дежнъова,9 
онлайн трансляция на платформ!

ZOOM

надходили.



проекту 1нвестишйноУ программ на 2021 piK . Протокол вщкритого обговорення та вщповщш 
обгрунтовуючи матер1али були спрямоваш до НКРЕКП га оприлюднеш на офщшному 
вебсайН пщприемства.

На засщанш Нацюнально! KOMicii", що здшснюе державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних поедут, що проводилося у форм1 вщкритого слухання 10 лютого 
2021 року, було схвалено проект постанови «Про схвалення 1нвестицшноУ программ 
КОМУНАЛЬНОГО ПЩПРИеМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «КРИВОР1ЖТЕПЛОМЕРЕЖА» 
на 2021 р1к».

На виконання с т а т  Закону Украши «Про Нацюнальну ком1с1ю, що зд1йснюе державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статт1 15 Закону Украши «Про 
доступ до публ1чно\ шформацп» Ком1с1я розм1стила на офщшному вебсайт! проект р1шення з 
питания схвалення 1нвестицшно! программ на 2021 р!к з метою доведения шформацй" до 
лщенз1ат1в, а також до споживач1в, для одержания зауважень та пропозицш.

Зауваження та пропозищ'У до оприлюднених матер1ал1в в1д ф1зичних та юридичних oci6 
приймалися до 22 лютого 2021 року у письмовому та електронному вигляд1, однак жодних не 
надшшло.

Директор КПТМ «Кривор1жтепломсрежа» М т н  С.М., про1нформував про 
необхщшеть модершзацп юнуючого обладнання, впровадження автоматизовано’У системи 
керування на котельних, реконструкцп теплових мереж, полшшення якостт надання послуг, 
шдвигцення р1вня над1йност1 та забезпечення ефективно'У роботи обладнання.

Представник КриворвькоУ viicbKoi' влади Шипит В.О., висловив свою позищю 
стосовно пщтримки прийняття постанови НКРЕКП «Про схвалення 1нвестицшноУ программ 
КОМУНАЛЬНОГО ПЩПРИеМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «КРИВОР1ЖТЕПЛОМЕРЕЖА» 
на 2021 piK»

Запитань, зауважень, доповнень чи пропозицш гцодо проекту 1нвестицшноУ программ 
КПТМ «КРИВОР1ЖТЕПЛОМЕРЕЖА» у сфер1 теплопостачання на 2021 piK вщ присутшх не

ВИР1ШИЛИ:

ГПщтримати проект постанови НКРЕКП «Про схвалення 1нвестицшноУ программ 
КПТМ «КРИВОР1ЖТЕПЛОМЕРЕЖА» на 2021 pix» на загальну суму 20 969.07 тис. грн (без 
ПДВ).

2. Оприлюднити протокол вщкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП на 
офщшному вебсайт! КПТМ «Кривор1жтепломережа» та направити до НКРЕКП.

Заперечення та доиовнення: - вщеутш

Вщкрите обговорення вважати таким, що вщбулось на засадах гласносп та вщкритостп

Вщкрите обговорення вважати таким, що вщбулось з иорушенням процедури, встановленоУ 
Порядком проведения вщкритого обговорення проекпв piineHb НацюнальноУ K O M icii, що 
здшснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, загвердженого 
постановок) НКРЕКП вщ 30 червня 2017 р о к у 866. / у /

надходило.

Любшецька Юл1я Володимир1вна 
(пр1звище, |'м'я та по батьковО

/  /  Кузьменко Валентина Васи.пвна
(п1дпис секретаря) (пр1звише, iM'a та по батьковО



РЕЕСТР УЧАСНИК1В В1ДКРИТОГО ОБГОВОРЕННЯ:

№ П.1.Б.
з/п

Назва оргашзаци 
(пщпрнемства)

Посада Пщпис

1. Любшецька Ю.В. Вщщл НКРЕКП у 
Днпгропетровськш
обласН

Заступник начальника 
В1ддшу кон грольних 
nepeBipoK в 
ccj)epi комунальних 
послуг Sl

2. Шишов В.О. Кривор1зька м1ська рада Начальник в1дцшу 
природних монополш 
управлшня житловоТ 
полНики та природних 
монополш департаменту 
розвитку шфраструктури 
MicTa

т у
и

л
J . М т н  С.М. КПТМ

«Кривор1жтепломережа»
Директор

4. GpiH О.Ю. КПТМ
«Кривор1жтепломережа»

г -  „  • /1 оловнии шженер

5. Качан О.М. КПТМ
«Кривор1жтепломережа»

Заступник директора
А

6. Кузьменко В.В КПТМ
«Кривор1жтепломережа»

Начальник
виробничо-техн1чного
вццплу

У

Ir f t & f f

Секретар вщкритого обговорення ^   ̂ ' ________ В.В.Кузьменко


