
ПРОТОКОЛ 
відкритого обговорення 

проекту постанови НКРЕКП 
«Про схвалення І нвестиційної програми

Товариства з обмеженою відповідальністю «Краматорськтеплоенерго» на 2019 рік»
(код ЄДРПОУ 34657789, м. Краматорськ)

Дата проведення:
«02» квітня 2019 р.
Початок обговорення: 10 год. 00 хв.

Місце проведення:
м.Краматорськ, вул. Я. Мудрого, 29, зал засідань.

ЗАПРОШЕНІ:

Від Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг у Дніпропетровській області:

Шевченко Ольга Анатоліївна - головний спеціаліст відділу контрольних перевірок у сфері 
комунальних послуг управління НКРЕКП у Дніпропетровській області.

Від Краматорської міської уади:

Боєвський Сергій Олександрович -  заступ ник міського голови міста Краматорськ; 
Бахметьева Олена Володимирівна -  начальник відділу транспорту, зв’язку та енергетики.

ПРИСУТНІ:

1. Представники ТОВ «Краматорськтеплоенерго»:
Ядрищенський Петро Георгійович -  и.о. генерального директора;
Мілушов Рінат Шамілійович -  заступник директора технічного з експлуатації
та обслуговування теплових мереж.
Удовік Дмитро Віталійович - заступник начізльника цеха теплових мереж
(секретар засідання)
2. Представники Краматорської міської ради:
Боєвський Сергій Олександрович -  заступник міського голови міста Краматорськ;
Бахметьева Олена Володимирівна -  начальник відділу транспорту, зв’язку та
енергетики.
3. Представник Управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у  
сферах енергетики та комунальних послуг у  Дніпропетровській області:
Шевченко Ольга Анатоліївна -  головний (шеціаліст відділу контрольних перевірок у сфері 
комунальних послуг управління НКРЕКП у Дніпропетровській області.

Від інших підприємств, установ, організацій: Заявки що до участі у відкритому обговорені 
проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Краматорськтеплоенерго» на 2019 рік» не надходили.

Порядок денний:
1. Обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми 

ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2019 рік» у сфері теплопостачання на суму 
1942,57 тис. грн (без ПДВ).

2. Прийняття рішення щодо результатів відкритого обговорення Інвестиційної програми 
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2019 рік.



СЛУХАЛИ:
Головуючий відкритого обговорення Шевченко о.А. відкрила обговорення проекту 

постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Краматорськтеплоенерго» на 2019 рік». Розповіла порядок денний та 
повідомила, що відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів 
рішень НКРЕКП, затвердженого Постановою від ЗО червня 2017 року № 866, ТОВ 
«Краматорськтеплоенерго» 23 серпня 20 її 8 року провело відкрите с-тухання питань щодо 
необхідності схвалення Інвестиційної програми на 2019 рік. Протокол відкритого 
слухання та відповідні обґрунтовуючи матеріали були спрямовані до НКРЕКП та 
оприлюднені на офіційному веб-сайті підприємства.

На засіданні Комісії, що проводилосії у формі відкритого слухання 19 березня 2019 
року, за участю представників Краматорської міської ради, було схвалено проект 
Інвестиційної програми на 2019 рік, з обсягом фінансування 1942,57 тис. грн. (без ПДВ), у 
тому числі амортизаційні відрахування в сумі 1060,13 тис. грн. та виробничі інвестиції з 
прибутку в сумі 882,44 тис. грн. На виконаніня статті Закону України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг», статті 15 Закону України «Ефо доступ до публічної інформації» Комісія 
розмістила на офіційному веб-сайті про(Жт рішення з питання схвалення Інвестиційної 
програми на 2019 рік з метою доведення інформації до ліцензіатів, а також до споживачів, 
для одержання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до оцрилюднених матеріалів від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань, приймались до 29 беріезня 2019 року у письмовому або електронному 
вигляді, однак жодних не надійшло.

Заступник директора технічного з експлуатації та обслуговування теплових 
мереж ТОВ «Краматорськтеплоенерго» Мілушов Р.Ш. проінформував про 
необхідність реконструкції частини магістральної ділянки теплової мережі II зони по вул. 
Двірцева між ТКЗ и ТК4 0530мм, прот)іж:ністю -  75х2м із заміною стальних труб на 
труби ПТПУ виду СТ/ПЕ (попередньо теплоізольовані поліуретаном) з провідною 
прямошовною стальною трубою для забезпечення безперервної, надійної та ефективної 
роботи енергогосподарства джерел теплопостачання.

Запитань, зауважень, доповнень чи пропозицій щодо проекту Інвестиційної програми 
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у сфері теплопостачання на 2019р. від присутніх не 
надходило.
ВИРІШИЛИ:
1. Відкрите обговорення проекту постаїнови НКРЕКП «Про схвгшення Інвестиційної 
програми ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2019 рік» було проведене на засадах 
гласності та відкритості.
2. Підтримати проект постанови НКРЕКП щодо схвалення Інвестиційної програми ТОВ 
«Краматорськтеплоенерго» на 2019 рік у сфері теплопостачання на суму 1942,57 тис. грн 
(без ПДВ).
3. Оприлюднити протокол відкритого обговорення проекту рішення НКРЕКП на 
офіційному веб -сайті ТОВ «Краматорськтеплоенерго» та направити до НКРЕКП.

Головуючий відкритого обговорення: 
головний спеціаліст відділу контрольнніх перевірці 
у сфері комунальних послуг

Заступник міського голови міста Краматорськ

Секретар відкритого обговорення

И. о. генерального директора 
ТОВ «Краматорськтеплоенерго»

.А. Шевченко

С.О. Боєвський

Д.В. Удовік

ІІ.Г. Ядрищенський



№
з/п ПІБ Назва організації (підприємства) Посада Підпис

1 Шевченко О.А. НКРЕКП у Дніпропетровській 
області

головний
спеціаліст

2 Боєвський С.О. Краматорська місьіса рада
заступник 

Краматорського 
Міського голови / ^ X ^у  у

3 Бахметьева О.В. Краматорська місььса рада
начальник відділ^  ̂

транспорту, зв’язку 
та енергетики р-

4 Ядрищенський П.Г. ТОВ «Краматорськтеплоенерго» и.о.генерального \  
директора

5 Мілушов Р.Ш. ТОВ «Краматорськтеплоенерго»
заступник
технічного
директора

6 Удовік Д.В. ТОВ «Краматорськтеплоенерго» заступник 
начальника ЦТМ

РЕЄСТР
учасників відісритого обговорення


