
протокол
вiдкритих обговорень проекту <<Iнвестицiйноi програми виробництва,

транспортувацня та постачання тепловоi енергii ТОВ <<Сумитеплоенерго>>
на 202l piK та плану розвитку)>

Щата проведення 28.08.2020р.
Початок обговорення 09.00 годин

Запрошенi:

Мiсце проведення:
м. Суми, вул. Лебединська,7,
4-й поверх, актова заJIа

Щиректор Щепартаменту iнфраструктури MicTa
СумськоТ MicbKoT ради Журба Олександр Iванович.
Начальник вiддiлу iнженерного господарства управлiння ЖКГ ,Щепартаменту
iнфраструктури MicTa Сумськоi MicbKoT ради Коваленко Тетяна Олегiвна.
Присутнi:
Щиректор ТОВ <<Сумитеплоенерго>> Васюнiн Щмитро Геннадiйович
- головуючий;
заступник директора з роботи т/мереж i котелень Покутня Надiя Григорiвна;
заступник директора з економiчних питань Тульчинська Iрина Григорiвна;
начальник ВТВ цеху т/мереж i котеленъ .Щемиденко BiKTop Миколайович;
прес-секретар Харченко BiTa МиколаТвна - секретар вiдкритого обговорення.
Фiзичнi особи: 22 особп
Порядок денний:
Обговоренця про€кту <<Iнвестицiйноi програми виробництва,
транспортування та постачання тепловоi енергiI ТОВ <<Сумитеплоенерго>
на 202| piK та плану розвитку>>.
Слухал и:
1. Секретаря вiдкритого обговорення Харченко BiTy Миколаiвну, яка

повiдомила, що проводяться вiдкритi обговорення проекта <<IнвестицiйноТ
програми виробництва, транспортування та постачання тепловоi енергii
ТОВ <Сумитеплоенерго) на 202| piK та плану розвитку) проводяться у
вiдповiдностi до Постанови НКРЕКП J\b 866 вiд 30 червня 2017 року, якою
затверджений Порядок проведення вiдкритого обговорення проектiв

рiшень НКРЕКП.
2. Повiдомлення та проект Iнвестицiйноi програми ТОВ <Сумитеплоенерго)

на 202Ip. та плану розвитку) розмiщений на сайтi пiдприемства з
З0.07.2020р.

1З.08.2020р. на сайтi пiдприемства розмiщений звiт про розгляд пропозицiй до
проекту <<Iнвестицiйноi програми ТОВ <Сумитеплоенерго) на 202Ip" та плану

розвитку) пропозицiй та зауважень не надходило;
25.08.2020р. проект рiшення сесiI СМР <Про погодження <<IнвестицiйноТ програми
ТОВ <Сумитеплоенерго) на 2021р. та плану розвитку>> розмiщений на сайте
Сумськоi MicbKoi ради; надiслати листи <<Постiйнiй KoMicii з питань житлово -

комунального господарства, благоустрою, енергозбереження,
зв'язку>>, <<Постiйнiй KoMicii з питань планування соцiально-економi
бюджету, фiнансiв, розвитку пiдприемництва, торгiвлi та послу
полiтики> щодо для розгляду проекту IП202| та плану розвитку на
- 26.08.2020р надiсланий листа-запрошення мiсцевому органу ви
щодо ylacTi у вiдкритих слуханнях проекту рiшення ceciТ СМР
програмi ТОВ <Сумитеплоенерго).

розвитку,,l



У вiдповiдностi до <<Правил технiчноt експлуатацiТ теплових установок i мереж>>,

ДБН В.2.5-З9-2008 <<Тепловi мережi>>, TepMiH експлуатацii теплових мереж скJIадае
25 poKiB. Станом на 28.08.2020р. в м. Суми з понаднормативним TepMiHoM
експлуатацii - 285157км т/мереж, в т.ч.: магiстральних - 85о975 км, розподiльчих -
199,59б км. OpicHToBHa BapTicTb робiт по замiнi теплових мереж ТОВ
<Сумиеплоенерго> з понаднормативним TepMiHoM експлуатацii складае 41718 млд
fрн., в т.ч.: магiстральних - 31229 млд грн.; розподiльчих - 1, 489 млд грн.

ТОВ кСумитеплоенерго>> щорiчно виконуе ремонти та замiну теплових мереж за

рахунок витрат, якi передбаченi структурою дiючого тарифу
ТОВ кСумитеплоенерго) на транспортування тепловоi енергii, в cyMi 11 251,48 тис.
грн. За перiод з 2005- 2020 poKiB ТОВ <Сумитеплоенерго> замiнено 42,б15 км
теплових мереж у 2-х тр.вим. Разом з тим коштiв передбачених дiючим тарифом не
достатньо для замiни ycix аварiйних теплових мереж.

З огляду на piK введення в експлуатацiю, технiчний стан обладнання котельних,
ПНС, ЦТП та теплових мереж, для забезпечення безаварiйноi роботи теплового
комплексу, згiдноПорядку Iнвестицiйною програмоюТОВ кСумитеплоенерго)
на 202| piK першочергово передбачена модернiзацiя i реконструкцiя
магiстральних та розподiльчих теплових мереж.

Також згiдно Порядку розроблений план розвитку ТОВ <Сумитеплоенерго) на
202I - 2025 роки, який передбачас в першу черry модернiзацiю та реконструкцiю
теплових мереж. Планом розвитку ТОВ <<Сумитеплоенерго) на 2021 - 2025 роки
передбаченi заходи зi зниження питомих витрат, а також втрат pecypciB,
Зменшення втрат тепловоi енергiI в теплових мережах, модернiзацii та закупiвлi
Транспортних засобiв спецiального та спецiалiзованого призначеннrI, впровадження
та розвитку iнформацiйних технологiй.

,Щжерелами фiнансування Iнвестицiйноi програми ТОВ <Сумитеплоенерго>) на
2021 piK являютъся:

- амортизацiйнi вiдрахування: 4 727 435182 грн. без ПДВ;
- виробничi iнвестицii з прибутку в cyмi 20 000 000,00 грн. без ПДВ.

без ПЩВ.
Загальна BapTicTb робiт по Iнвестицiйнiй програмi складас 24 727 435182 грн.

Iнвестицiйною програмою виробництва, транспортування та постачання
тепловоi енергii ТОВ <<Сумитеплоенерго>) на 2021, piK, передбаченi заходи:

- за paxyнolt амортизацiйних вiдрахчвань:

1. <<Реконструкцiя котельного обладнання в котельнi по вул. HaxiMoBar30>>.
Варmiсmь захоdу 584 669,07 zpH.

Котельня по вул. HaxiMoBa, 30 забезпечуе послугами з централiзованого
оп€шення та гарячого водопостачанIuI споживачiв вулиць HaxiMoBa, I. К
(р-н Хлiбокомбiнату), провул. Гетьманський, а саме 10 багатоповерхо
будинкiв, дитячий садок та iнших споживачiв. Побудована в сере
20-го столiггя, на сьогоднi обладнання котельнi не вiдповiдае суч
енергозбереження, оснащена м€Lпоефективними, застарiлоТ мод
типу НIIСТУ-5 -5 шт.
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Модернiзацiя котельного обладнання передбачае замiну котла типу НIIСТУ-5
ЛЪ1 з низьким ККД 83,99ОА та подовими пальниками зi спрощеним регулюванням
спiввiдношеннrI газ/повiтря застарiлоi конструкцii, на сучаснии
енергоефективний котел з високим ККД -94% в комплектi з подовими п€шьниками,
якi вiдповiдають сучасним вимогам експлуатацiI котельного обладнання та
енергозбереження.

Економiчний ефект вiд впровадження:
- пiдвищення к.к.д. котла до 94О/о;

- економiя природного газу 102176 т.у.п.;
- загальна економiя складас 861r98 тис. fрн.

TepMiH окупностi заходу 8,14 мiсяцiв.
Роботи будуть виконанi господарсъким способом.

2. <<Модернiзацiя дiлянки магiстральноi тепловоi мережi по вул.
Привокзальнiй, вiд ТК - 113 до ТК- 115, 2d530MM>>

Варmiсmь захоdу 4 118 019, 52 zpH.
Магiстральна теплова мережа по вул. Привокзальнiй, вiд ТК-113 до ТК-115,

2d530MM, протяжнiстю 1б0 гrм у 2-х тр. вим., явJuIсться частиною магiстралi }Гэ1,

однiею iз основних магiстралей вiд ТЕЩ, дiлянка знаходиться практично на виходi
з ТЕЩ. Тепломагiстраль J$l забезпечуе теплопостачанням ЦТП до яких
пiдключенi 40 багатоповерхових житловий будинок,2l бюджетнi установи та 37
iнших споживачiв. Магiстральна теплова мережа введена в експлуатацiю в |962р.,
вiдпрацювала свiй TepMiH експлуатацii, потребуе замiни. За перiод 20t7 - 2020
poKiB усувався З гrориви пiсля проведення щорiчних гiдравлiчних випробувань та в
оп€LгIювальний перiод. При ycyHeHHi поривiв виявлено, що технiчний стан
трубопроводiв та iзоляцiT незадовiльний, потребуе замiни в повному обсязi вiд ТК-
113 до ТК-115.

Модернiзацiя дiлянки магiстральноТ тепловоi мережi передбачае замiну
трубопроводiв iз застосуванням ППУ- iзоляцii з поновленням асфальтобетонного
покриття в мiсцi проведення робiт : 548 м2 товщиною 11 см (у 2 шари) на проiЪний
частинi дороги та92,0 м2 товщиною 5 см (у 1 шар) на TpoTyapi. Роботи плануеться
виконати госrтодарчим способом
Економiчний ефект вiд впровадження:
- зменшення втрат тепловоi енергii в теплових мережахна23171 т.у.п.;
- загальна економiя витрат складае 2982| тис. fрн.;

TepMiH окупностi заходу складае 165172 мiсяцiв.

3. Модернiзацii програмцого комплексу <<БАС>>

Варmiсmь захоdу 24 747, 23 2рн.

fuя ведення статистичноТ бази споживачiв, для забезпечення вiдповiдностi
комп'ютерноI технiки сучасним вимогам податкового законодавства, з метою
зменшення витрат на
модернiзувати програмний
пiдприемствi.

Заходом передбачена
програмний комплекс (БАС),

обслуговування комп'ютерноi технiки необхiдно
комплекс ((БАС), якiй на сьогоднi застосов

даних та прийнятгя вiдпо
ноутбук - 1шт., принтер -1шт.
Ефект вiд впровадження:
- зменшення витрат на обслуговування комп'ютерноi технiки;
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- полiпшення якостi обслуговування споживачiв.
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- за рахyнок виробничих iнвестицiй з прибyткy:
4. Обгрунryвання заходу: <<Модернiзацiя розподiльчих теплових мереж
ЦТП Nb9 Зарiчноi тепловоi дiльницi в м. Суми>>

Варmiсmь захоdу 11 467 830,00 zpH.

ЦТП J\Гч9 Зарiчноi тепловоi дiльницi (ЗТЩ) введений в експлуатацiю в 1978 роцi,
до ЦТП пiдключенi споживачi: 7-м багатоквартирних житлових будинкiв, дитячий
центр та iншi споживачi. Розподiльчi тепловi мережi вiд ЦТП J\Ъ9 ЗТД, загаIIьною
протяжнiстю - 3 104rб пм в 2-х тр. вим., являетъся тепловими мережами вiд
Сумськоi ТЕЦ. Тепловi мережi вiд ЦТП J\Ъ 9 ЗТД введенi в експлуатацiю за перiод з
1978 по |992 роки, вiдпрацювали нормативний TepMiH експлуатацii понад 25 poKiB.
Аналiз виявлених поривiв на магiстральних та розподiльчих теплових мережах
пок€вуе, що найбiльша кiлькiсть поривiв усуваеться на розподiльчих теплових
мережах пiсля ЦТП. За ocTaHHi три роки на даних теплових мережах усувалося 16
поривiв. При ycyHeHi поривiв в 20t9 роцi виявлено, що iзоляцiйний покров на
трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд мiсцями розiрванi або вiдсутнiй,
лотки та плити напiвзруйнованi, трубопроводи та в'язальний дрiт зруйнованi
корозiею. Такий стан теплових мереж приводить до збiльшення поривiв та втрат
тепловоi енергii в теплових мережах, до скарг споживачiв на якiсть наданнrI послуг
та порушення благоустрою у дворах житлових будинкiв.

Заходом <<Модернiзацiя розподiльчих теплових мереж вiд ЦТП J\Ъ 9 Зарiчноi
тепловоi дiльницi в м. Суми>> передбачена замiна дiлянок теплових мереж d4OMM
- d2l9MM заг€шьною протяжнiстю 2 4321616 пм у 2-х трубному вимiрi, iз
застосуванням сучасних енергоефективних технологiй та матерiалtв.

Вкономiчний ефект вiд впровадження:
- зменшення втрат тепловоТ енергiI в т/мережах на 148,90 т.у.п.,
- загальна економiя витрат складае | 290167 тис. грн.;

TepMiH окупностi заходу складае 106,б8 мiсяцiв.
Роботи планусться виконанi господарським способом.

5. Обгрунryвання заходу: <<Модернiзацiя розподiльчих теплових мереж вiд
ЦТП NЬ4 Ковпакiвськоf тепловоi дiльницi в м. Суми>>.

Варmiсmь захоdу 4 343 689,34 zpH.

ЦТП Ns4 Ковпакiвськоi тепловоI дiльницi (КТД) введений в експлуатацiю в \977

роцi, до ЦТП пiдключенi споживачi: 8 багатоквартирних житлових будинкiв, ЗОШ
J\b22 та iншi споживачi. Розподiльчi тепловi мережi вiд ЦТП j\Ъ4 КТД, загальною
протяжнiстю - 113010 пм в 2-х тр. вим., являеться тепловими мережами вiд
котельнi Пiвнiчного промислового вузла ПАТ <Сумське НВО) (д-i КIIПВ).
Тепловi мережi пiсля ЦТП Nэ4 КТЩ введенi в експлуатацiю за перiод з 1977 по 1978

роки, вiдпрацюв€lJIи нормативний TepMiH експлуатацii понад 25 poKiB. За ocTaHHi три

роки на даних теплових мережах усувалося 14 пориви. В 2019 роцi практично на
ycix дiлянках теплових мереж при ycyнeHHi поривiв виявлений критичний стан
трубопроводiв, iзоляцiйного покрову - утеплювача та руберойду, лоткiв та плит

вiд

перекриття. Подальша експлуатацiя теплових
tIризводитъ до збiльшення втрат тепловоТ енергiТ
наслiдок погiршення якостi теплопостачання.

Заходом <<Модернiзацiя розподlльчих теплових мереж опаJIен
водопостачання вiд ЦТП J\Ъ4 Ковпакiвськоi тепловоi дiльницi
першочергово передбачена замiна дiлянок теплових мереж d7бм

мереж у такому технlчнg
в теплових мережах,
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загыIьною протяжнiстю 1130,0 пм у 2-х трубному вимiрi, iз



сучасних енергоефективних технологiй
енергоефективних технологiй та матерiалiв.

iз застосуванням с)п{асних

Економiчний ефект вiд впровадження:
- зменшення втрат тепловоТ енергiТ в т/мережах на |7,23 т.у.п.,
- загальна економiя витрат складае 255146 тис. грн.;

TepMiH окупностi заходу складае 204,00 мiсяцiв.
Роботи планусться виконанi господарським способом.

б. Обrрунтування заходу: <<Придбання землерийноi технiки та механiзмiв для
виконання ремонтних робiт>> Варmiсmь захоdу 4 188 480,66 zpH.

PeMoHTHi роботи спецiалiстами цеху теплових мереж i котелень ТОВ
<Сумитеплоенерго)> виконуються господарчим способом.
По ремонтнiй програмi: проводяться гiдравлiчнi випробування магiстральних та

розподiльчих теплових мереж, усуваються пориви пiсля проведення гiдравлiчних
випробувань, виконуються ремонти технологiчного обладнання 20- ти котельних,
61- го ЦТП i 2-х ПНС, замiна аварiйних дiлянок теплових мереж (вiд dЗ2мм до
d920MM), замiна запiрноТ арматури, сапьникових компенсаторiв, нерухомих опор в
теплових камерах, вiдновлюеться благоустрiй в мiсцях проведення ремонтних
робiт на т/мережах, виконусться ремонт 83-х будiвель ЦТП, котельних, ПНС та
виробничих примiщень, теплових камер.
По iнвестицiйнiй програмi: модернiзацiя i реконструкцiя теплових мереж (вiд
d32MM до d920MM), модернiзацiя i реконструкцiя обладнання ЦТП, ПНС та
котельних.

ВиконаннrI вищевказаних ремонтних робiт не можливо без автомобiльноТ технiки
i механiзмiв. В роботi задiянi 30 один. автомобiльноi технiки: автокрани,
екскаватори, самоскиди, автомобiлi КРАЗ, ГАЗ i iншi та 25 один. механiзмiв:
зварювальнi агрегати, мотопомпи, генератори та iншi.

,.Щана автомобiльна TexHiKa i механiзми ТОВ <Сумитеплоенерго) з |977 року
по 2010 piK випуску.

В зв'язку з тим, що автомобiльна TexHiKa i механiзми вiдпрацювzlли свiй ресурс,
для забезпечення технiчно справного стану щорiчно проводилися ik поточнi та
капiтальнi ремонти. З роками автомобiльна TexHiKa потребуе все бiльше peMoHTiB
або повнот замiни.

Несправний стан автомобiльнот технlки механlзмlв виникненнюflесправнии стан автомоOlльно1 технlки та механlзмlв загрожуе виникненню
ДТП на дорогах, травм та нещасних випадкiв на виробництвi, може призвести до
збiльшення TepMiHy виконання робiт, вiдключення опалення та гарячого
водопостачання у споживачiв на тривалий TepMiH в оп€ulюв€tльний перiод,
зменшуеться якiсть надання послуг.

Фактично на ремонт автотранспортноi технiки i механiзмiв за 20l9p. витрачено
353,53 тис. грн. без ПЩВ, в т.ч.: господарчим способом 22З,29 тис. грн. без П,ЩВ, ,

пiдрядним способом |З0,24 тис. грн. без ПЩВ.
Пiсля проведення в 2020 роцi тендерних закупiвель для

Iнвестицiйноi програми ТОВ <Сумитеплоенерго) на 2020 piK в
| 44З,68 тис. грн. без ПЩВ. Згiдно Порядку
НКРЕКП <<Iнвестицiйну програму ТОВ
змiнами>>.

необхiдно було схв€uI

<Сумитеплоенерго)> на

[з за браку коштiв було прийнято рiшення <<Iнвестицiйною про

кона
илося

<Сумитеплоенерго>) на 2020 piK зi змiнами>> придбати:



- малий екскаватора для ремонту та замiни розподiльчих мереж, якi знаходятъся
на глибинi до 1,5 - 2,5 м;
- 3-х зварюв€Lльних агрегатiв для ремонту

Тому Iнвестицiйною програмою
передбачаеться придбання :

- великого екскаватора для ремонту
знаходяться на глибинi до З,5 - б,0 м;
- З-х зварюв€Lльних агрегатiв замlни розподiльчих- 3-х зварюв€Lльних агрегатiв для ремонту та замlни розподlльчих мереж Та

виконання заходiв Iнвестицiйноi програми ТОВ <<Сумитеплоенерго) на 2021 piK:

<Модернiзацiя розподiльчих теплових мереж
дiльницi в м. Сумю>
- <<Модернiзацiя розподiльчих теtIлових мереж
дiльницi в м. Сумп>.

вiд ЦТП Jф 9 ЗарiчноТ тепловоt

вiд ЦТП J\Гs4 КовпакiвськоТ тепловоТ

Економiчний ефект вiд впровадження:
- загzшьна економiя 1 l34r2| тис. грн. на piK;

TepMiH окупностi заходу 39,84 мiсяцiв.
Альтернатива заходу: колiсний екскаватор CML JCB пропонуеться як

альтернативний. Щаниil екскаватор мае подiбнi до запропонованого HIDROMEK,
технiчнi характеристики.

При розглядi технiчних характеристик eKcKaBaTopiB, основними перевагаМи
HIDROMEK являеться:
- менша цiна екскаватора - З 765 980,66 грн. без ПДВ, CML JCB - 4 08З З3З,ЗЗ
грн. без ПДВ;
- гарантiйний TepMiH експлуатацii HIDROMEK- 2 роки, CML JCB - 1 piK;
- HIDROMEK бiльший моторесурс, нiж у CML JC;
- можливiсть встановлювати на екскаватор додаткове обладнання (фреза,

гiдромолот та iнше);
- максимальний радiус копання HIDROMEK - 9 390 мм, CML JCB - 8 974мм.

Заходом пропонуеться прLцбати для ремонту та замiни розподiльчих теплових
мереж зварювальний генератор WAGT 300 DC HSBE виробництва PyMyHii, якиЙ
мас слiдуючи переваги:
- модель двигуна HONDA (Японiя) GX-690;
- гарантiйний TepMiH експлуатацii - 12 мiсяцiв;
- можливiсть пiдключати додаткове обладнання
машину та iнше);

та замiни магiстральних мереж.
ТОВ <Сумитеплоенерго) на 202| piK

дJuI замiнi магiстральних мереж, якi

вантажiвкою, piBeHb шуму 68 дБ. Розподiльчi мережi в заг€Lпом
житлових районах MicTa.

Вибiр був зроблений по цiнi зварюв€tльного генератора WAGT
найменша цiна 140 833,3З грн. без ПЩВ, €tльтернативна - 155 750,00

(насос, перфоратор, кутову

- час безперервноТ роботи - б годин;
- зручний в експлуатацiТ при роботi на теплових розподiльчих теплових мережаХ
мережах, якi мае габарити 70,5х57,5х88 см, вага 139 кг, можна перевозити

Висновки: Щля забезпечення безперебiйноi роботи теплових мереж i
ЦТП, котельних та
нещасних випадкiв

ПНС ТОВ <Сумитеплоенерго)), недопущення
на виробництвi оптимальним рiшенням на сьо

[-го екскаватора для виконання ремонтних робiт
магiстральних теплових мережах. та 3-х зварювалъних а

прокладен1 в

300 DC HSBE,
грн. без

придбання
способом на

ý.f;:лЩ*;

виконання ремонтних робiт господарчим способом на розподiльчих



мережах та виконання заходiв Iнвестицiйноi програми ТОВ <<Сумитеплоенерго) на
202l piK:
<Модернiзацiя розподiльчих
дiльницi в м. Суми>
- <<Модернiзацiя розподiльчих
дiльницi в м. Суми>.

Аналiз впливу результатiв реалiзацii програми на структуру тарифу

Пiсля реалiзацiТ заходiв <<Iнвестицiйноi програми ТОВ <Сумитеплоенерго) на
202I piк> пiдприемство отримае зменшення економiчно обЦрунтованих витрат.
Зага_пьна економiя вiд впровадження заходiв Iнвестицiйноi програми складае
3 840,54 тис. fрн. без ПЩВ.

Енергозберiгаючi заходи вплинуть на зменшення витрат в тарифi всього на
0r0lo/o, з них п€UIива на lr0lo/o, тепловоi енергii в теплових мережах на 1138%о.

Вирiшили:

1. Пiдтримати rrроект <<Iнвестицiйноi програми виробництва, транспортування та
постачання тепловоi енергiТ ТОВ <Сумитеплоенерго) на 202| piK та плану

розвитку>).
2.Вiдкрите обговорення проекту <<Iнвестицiйноi програми виробництва,
транспортування та постачання тепловоi енергii ТОВ <Сумитеплоенерго) на 2021r
piK та плану розвитку) вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та
вiдкритостi.
3. Згiдно Постанови НКРЕКП вiд З0 червня 2017 року J\Ъ 866 довести змiст
протоколу вiдкритих обговорень проекту <<Iнвестицiйноi програми виробництва,
транспортування та постачання тепловоi енергiI ТОВ <Сумитеплоенерго)> на 202I
piK та плану розвитку> до Сумськоi MicbKoT ради, НКРЕКП та розмiстити на сайтi
ТОВ <Сумитеплоенерго).

Заперечення та доповнення:
1.Пiд час обговорення <<Iнвестицiйноi програми виробництва, транспортування та
постачання тепловоi енергii ТОВ <Сумитеплоенерго) на 2021piK та плану
розвитку) заперечень та доповнень не надаваJIося.

теплових мереж вiд ЦТП JrГs 9 Зарiчноi тепловоi

теплових мереж вiд ЦТП J\b4 КовпакiвськоТ тепловоi

1з



Резолюцiя вiдкритих обговорень;

Вiдкрште обговорення вважати такимl що вiлбулось на засадах гласностi та
вiдкритостi. Г'_:""--iтак

j. .... . ., . ,,,,,,,,,,.,,. '

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось з пOрушенням
прOцедури, вQтановленоТ Порядком проведення вiдкритOго обговорення проектiв

рiшенъ Нацiонатъноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП вiд З0
червня 2017 року Jф 866. ;

,i Ht
]l;

Щиректор .Щепартаменry iнфраструктури MicTa
CyмcbKol MicbKoi ради
Журба 0.I.

(посада, лрiзвище, iм'я та по бlrтьковi упOвшова)i(еного ilpejtgтaBнilKa мiсuевих
органiв виконавчоi владлr або органiв мiсцевого сашtовря,чувашня)

.Щиректор ТОВ (Сум итепJIоенsрго>>

ý"Г. Васюнiц

ГIрес-секретар ТОВ
Харченко В. М.

<<СумитеплоsЕерrOD
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