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Товариства з обмеженою відповідальністю «Краматорськтеплоенерго» на 2018 рік»
(код ЄДРПОУ 34657789, м. Краматорськ)

«12» квітня 2018 р. м. Краматорськ

Дата проведення відкритих обговорень: 12 квітня 2018р., 14-00 год.
Місце проведення відкритих обговорень: Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. я. Мудрого, 29, зал засідань.

У встановлений постановою НКРЕКП від 30.06.2017 р. № 866 термін зауважень та 
пропозицій до проекта рішення НКРЕКП щодо схвалення Інвестиційної програми 
Товариства з обмеженною відповідальностю «Краматорськтеплоенерго» на 2018 рік до 
НКРЕКП не надійшло, заявок для участі у відкритому обговоренні до НКРЕКП та 
управління НКРЕКП у Дніпровській області не надходило.

ПРИСУТНІ:

1. Представники ТОВ «Краматорськтеплоенерго»:
Бірюков Сергій Володимирович -виконуючий обов'язки генерального директору;
Мілушов Рінат Шамілійович -  заступник директора технічного з експлуатації
та обслуговування теплових мереж.
2. Представники Краматорської міської ради:
Боєвський Сергій Олександрович. -  заступник міського голови;
Дем'яненко Тетяна Миколаївна -  заступник начальника відділу транспорту,
зв’язку та енергетики.
3. Представник Управління Національної комісії, що здійснює державне регулюванні, у  
сферах енергетики та комунальних послуг у  Дніпровській області:
Ісанаєв Ігор Семенович -  тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальни|са 
управління -  начальника відділу котрольних перевірок у сфері комунальних послуг. 
Порядок денний:
1. Обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми 

ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2018 рік» у сфері теплопостачання на суму 
1942,57 тис. грн (без ПДВ).

2. Прийняття рішення щодо результатів відкритого обговорення Інвестиційної програми 
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2018 рік.

СЛУХАЛИ:
Головуючий відкритого обговорення Ісанаєв І.С. відкрив обговорення проекту 

постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми Товариства з обмеженнбю 
відповідальностю «Краматорськтеплоенерго» на 2018 рік». Розповів порядок денний та 
повідомив, що відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення npoeKifiB 
рішень НКРЕКП, затвердженого Постановою від 30 червня 2017 року № 866, ТОВ 
«Краматорськтеплоенерго» 23 жовтня 2017 року провело відкрите слухання питань щодо 
необхідності схвалення Інвестиційної програми на 2018 рік. Протокол відкритоіго 
слухання та відповідні обґрунтовуючи матеріали були спрямовані до НКРЕКП та 
оприлюднені на офіційному веб-сайті підприємства.



На засіданні Комісії, що проводилося у формі відкритого слухання 06 березня 2018 
року, за участю представників Краматорської міської ради, було схвалено проек|г 
Інвестиційної програми на 2018 рік. На виконання статті Закону України «ПрЬ 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг», статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації)) 
Комісія розмістила на офіційному веб-сайті проект рішення з питання схвалення 
Інвестиційної програми на 2018 рік з метою доведення інформації до ліцензіатів, а також 
до споживачів, для одержання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань, приймались до 11 квітня 2018 року у письмовому або електронному 
вигляді, однак жодних не надійшло.

Заявок для участі у відкритому обговоренні проекту рішень НКРЕКП також не 
надходило.

Заступник директора технічного з експлуатації та обслуговування теплових 
мереж ТОВ «Краматорськтеплоенерго» Мілушов Р.Ш. проінформував про 
необхідність реконструкції частини магістральної теплової мережі II зони по Byj|i. 
Двірцева між ТК2 и ТКЗ трубопроводу 0530мм, протяжністю -  100х2м із заміною 
стальних труб на труби ПТПУ (попередньо теплоізольовані поліуретаном) з провіднощ 
прямошовною стальною трубою для забезпечення безперервної, надійної та ефективнфї 
роботи енергогосподарства джерел теплопостачання.

Запитань, зауважень, доповнень чи пропозицій щодо проекту Інвестиційної програм|и 
у сфері теплопостачання на 2018р. від присутніх не надходило.

ВИРІШИЛИ:
1. Відкрите обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної 
програми ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2018 рік» було проведене на засадах 
гласності та відкритості.
2. Підтримати проект постанови НКРЕКП щодо схвалення Інвестиційної програми у сфері 
теплопостачання ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2018 рік на суму 1942,57 тис. гр|н 
(без ПДВ).
3. Оприлюднити протокол відкритого обговорення проекту рішення НКРЕКП ца 
офіційному веб-сайті ТОВ «Краматорськтеплоенерго» та направити до НКРЕКП.

ініое'
Головуючий відкритого обговорення: 
тимчасово виконуючий обов'язки заступника/ 
начальника управління -  

начальника відділу контрольних 
перевірок у сфері комунальних послуг

Секретар відкритого обговорення

ПОГОДИЛИ:
Заступник начальника відділу транспорту, 
зв'язку та енергетики

В.о. генерального директора

Заступник директора технічного з експлуатації 
та обслуговування теплових мереж

^Ісанаєв

і X В.В. Шарапа

V Т.М. Дем'яненко 

.В. Бірюков

Р.Ш. Мілушов


