
протокол
вiдкритогообговоренняПроекТуПосТаноВиНКРЕКП:

<про схвалення Iнвестицiйноi програми Товариства з обмеженою
^вiдповiДальнiстю<<СумитеПЛоенергоDна2018рiк>

12 квiтня 201В рокум. Суми

Вiдкрите обговорення (слухання) проведено 12 квiтня 2018року об 17,30 в

примiщеннi конференц-залу лГ91 готелю <Reikarlz -Sumy> за адресою:

вул.Воскресенська, 1, м. Суми.

Присутнi:
завiдувач сектору Начiональнот koMiciT, rцо здiйснюс державне регулювання у

сфераХ енергетИки та комунаЛьниХ послуГ у Сумськiй областi - головуючий

вiдкритого обговорення Безнасохiн К,К,,

заступник мiського голови м. Суми з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

Хtурба 0.I.;

Щиректор тоВ кСумитеплоенерго> Васюнiн Щ,Г,;

Заступник директора Щепартаменту <Енергозбут> тоВ <Сумитеплоенерго) -

..прЪruр вiдкритого обговорення - Врублевська в,в,

Фiзичнi особи: 21особа.

Порядок денний:
Обговорення проекту постанови uПро схвалення IнвестицiйноТ програми

Товаристuа з обмеженою вiдповiдuпоri.rо <Сумитеплоенерго)) на 2018 piK>,

Слухали: _ л __ __:_ч ^Ё,nnn 
.

Виступ Завiдувача сектору НКРЕКП у Сумськiй областl

Безнъсохiна к.к., який повiдомив, шо вiдкритi слуханнЯ проводяться на

виконання Постанови нкрЕкп лг9 866 вiд 30 червня 2011 роК}, якою

затверджено Порядок проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень

Нацiональноi KoMiciT, щО здiйснюс державне регулювання у сферах

енергетики та комуналъних послуг,
06 березн я 20:'в pony на засiданнi НацiональноТ KoMiciT, шо здiйснюс ДеРжавне

регулювання У ферах енергетики та комунальних послуг, Що проводилося у

формi вiдкрито.о .nyrurn", буu схвалений проект Постанови <про схвалення

Iнвестицiйнот ,poipur" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

<Сумитеплоенерго)) на 2018 piK>,

Проект .ro.ru"or" нкрЕкП разом з протоколом вiдкритого обговорення

Iнвестицiйнот програми Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

ксумитеппо.".р.оп на 201в piK вiд 24.11.20l7p. Nь4 та обгрунтувальними



матерiалами, необхiдними для прийняття рiшення, огIрилюднювався з MeToIo

одержання зауважень i пропозицiй шляхом розмiщення на офiцiйному веб-сайтi

нкРЕКП в мережi IHTepHeT

httр://www.пеrс.gоч.uаldаtаlfilеаrсЫРrоеktу/2018/рг_1 12lрг_1 12-2018.Pdf.

зауваження та пропозицiт до оприлюднених матерiалiв вiд фiзичних та

юридичНих осiб' Тх об'едНань, приймалисЯ до 1l квiтнЯ 2018 рокУ у письмовому

та7абО електроНномУ виглядi за адресою: Нацiональна комiсiя, що здiйснюс

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вул,

Смоленська 19, м. КиТв, 03057; e-mail: Tikhonchik@nerc.gov.ua, контактна особа:

Тихончик Вiкторiя СергiТвна, тел.(0 44)201 -l 9-68,

зауважень iu пропозичiй по оприлюднених матерiалiв вiд фiзичних та

юридичних осiб, Тх об'сднань,не надходило.

як було зазначено у оголошеннi, Вiдкрите обговорення проекту постанови

нкрЕкП uПро схвалення IнвестицiйноТ програми Товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю <Сумитеплоенерго)) на 20l8 piK> вiдбудеться 12 квiтня 2018

року о 10:00 в готелi <Reikarlz- Sumy> (конференц-зал JYg 1) за адресою: вул.

воскресенська, 1, м. Суми. Вiдповiдно до внесених змiн шодо часу проведення

uiдпр"rого обговорення, час проведення вiдкритого обговорення змiнений на

17.ЗO.годин, про що було повiдомлено на сайтi Регулятора.

Заявки для yuu"ri у вiдкритому обговореннi проекту рiшення нкрЕкп
приймалИся дО 11 квiтнЯ 2018 рокУ у письмОвомУ таlабо електронному виглядi

за адресою: Сектор Начiональнот koMiciT, що здiйснюс державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних послуг' У Сумськiй областi, вул. Охтирська,

1Ё,' м. Суми, 40007, e-mail: energo.sumy@newline,net,ua, в копiТ

Tikhonchik@nerc.gov.ua" надiйшло у кiлькостi 10 штук,

Обrрунтування lцодо схвалення проекту постанови Нацiональноi KoMicii,

що здiйсню€ Державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг uПро схвалення Iнвестицiйноi програми Товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю <Сумитеплоенерго>) на 2018 piK>.

Що нкрЕкп звернулося тов кСумитеплоенерго)) iз заявою щодо

схваленнЯ Iнвестицiйноi програми на 2018 piK. Надана лiцензiатом

Iнвестицiйна програма розроблена з дотриманням вимог Порядку розроблення,
погодження, затвердження та виконання iнвестицiйних програм

суб'сктiв господарювання у сферi теплопостачання, затвердженого постановою

йкрвкГt, вiд З1 серпня 20:'7 року J\ъ 1059. Iнвестицiйна програма передбачас

наступнi заходи:
t. ЙодеРнiзацiЯ дiльницi тепломагiстралi по пр-ту Курськiй, вул, Ремiснича,

вiд ТК-611 до тк -б26 (тк-620 - тк-620-0), загальною протяжнiстю 370 м

(в однотрубному обчисленнi) iз використанням труб в Ппу iзоляцii,



Фiнансування Iнвестицiйноi програми передбачасться у обсязi 5140,07 ТиС. ГРН.

(без урахування ПДВ), у тому числi: джерелом фiнансування - 5 140,07

тис. грн. - амортизацiйнi вiдрахування.
Iнвестицiйна програма Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

<Сумитеплоенерго)) на 2018 piK погоджена рiшенням СумськоТ MicbKoT РаДИ
вiд 2\ .\2,2017 J\гs29З 8-МР.

KpiM того, 24 листопада 2011 року ТОВ <Сумитеплоенерго) було

проведено вiдкрите обговорення проекту IнвестицiйноТ проГраМи на 2018 PiK
де зазнаЧалося, що осноВними цiлями iнвестицiйноТ програми на2018 piK с:

- зменшення втрат тепловоТ енергiТ в теплових мережах;
- полiпшення гiдравлiчного режиму теплових мереж,

щетальна iнформачiя щодо виконання вказаного заходу Iнвестицiйнот
програми також наведена в протоколi вiдкритого обговорення,

Стосовно процедури проведення вiдкритого обговорення зазначаю, вiдКРИТе

обговорення зазначеного проекту ухваленоТ НКРЕКП постанови ПроВоДИЛоСЯ У
вiдповiдНостi дО вимоГ ПорядкУ проведення вiдкритого обговорення гtроектiв

рiшень Нацiоналъноi KoMiciT, що здiйснюс державне регулюваннЯ У СфеРаХ

енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП вiд
30.06.2017 Nb 86б.

Вирiшили:
1. Вiдкрите обговорення (вiдкрите слухання) з питань ЗаТВерДЖеННЯ

проекту iнвестицiйноi програми Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Сумитеплоенерго)) на 2018 piK, вiдбулось на ЗаСаДаХ

гласностi та вiдкритостi.
2. Пiдтримати проект iнвестицiйноТ програми Товариства

вiдповiдальнiстю <Сумитеплоенерго) на 2018 piK на

5 140,07 тис. грн. без ПЩВ

Заступник мiського голови м. Суми
з питань дlяльностl виконавчих
органiв ради

Щиректор ТОВ <<Сумитеплоенерго>)

з обмеженою
загальну суму

зносохiн к.к.

ioHiH Д.Г.
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Секретар вiлкритого обговорення 1_ --Вруалевська В,В,


