протокол

відкритогообговоренняпроектупостановиІ-ІКРЕІШ<Просхваленняінвестиційно.і.проітіами
Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія -Новий Розділ» на 2017 р
Місце проведення:
м. Новий Розділ, Львівсько.і. обл., пр. Шевченка, 13

д ата:
03 жовтня 2017 року

Початок обговорення: 15 год. 00 хв

присутні:
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_І_{ордюк Л.І. _-начальник відділу

Від Новороздільсько.і. місько.і. радцL

Мелешко А. Р. -міський голова
Від ТзОВ «Енергія -Новий Розділ»_:

Халак В.В. -головний інженер

денькович М.І. -начальник юридичного бюро
Макарчук А.Я. - начальник виробничо-технічного відділу
Вовк С.В. -начальник планового відділу
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Порядок денний:
Відкрите обговоренн.я про.екту постанови НКРЕКП «Про схвалення інвестиційноЇ програми
Товариства з обме7кеною відповідальністю «Енергія -Новий Розділ» на 2017 рік}> відповідно до

Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НаціональноЇ комісі.і., що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою від
30.06.2017 № 866, розгляд пропозицій, зауважень та прийняття резолюці.і..
Т[тфот]мація длfі т[рисуrтт]іх:
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серііня 2017 року відбулося 'засідання Нgціонально.і. комісі.і., іцо здійснює державне

рсгуліовашія у сферах епсргетики та комупальшіх послуг (НКРЕЖІІ). .v формі відкритого слухаішя,
на якому було розглянуто розроблену ТзОВ «Енергія ~ ІІовий Розділ» Інвестиційну програму на
2017 рік з обсягом фінансування 1810,80 тис.і`рн (без ПдВ). За результа'гами розгляду ТнвестиційноЇ

програми НКРЕКП схвалеііо проект постанови «1Іро схвалеіпія 1нвсстиційію.і. програми Товариства

з обмеженою відповідальністю «Енергія -Новий Розділ» на 2017 рік»та подальпіим його
оіірилі{>дненн>ім нzі офіційному веб-сайті НКРF,КП, з ме'і`ою одержання зауважень та ііронозицій.

Слухали:

Головного інтенера ТзОВ «Енергія - Новий Розділ - Халака В.В., який запропонував
розглянути та, у разі наявності, висловити своЇ пропозиці.і' та зауваження до проекту постанови
НКРЕКП «Про схвалення інвестиційно.і. програми Товариства з обмеженою відповідальністю
«Енергія -Новий Розділ» на 2017 рік» з обсягом фінансування 1810,80 тис. грн (без ПдВ), в тому
числі: 304,25 тис. грн -амортизаційні відрахування, 1506,55 тис. грн - виробничі інвестиці.і. з
прибутку.

Начальника виробничо-технічного відділу ТзОВ «Енергія ~ Новий Розділ» ~ Макарчука А. Я..
та начальника планового відділу ТзОВ «Енергія -Новий Розділ» -Вовк С.В., які інформували про
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основні

напрямки

інвестицій,

розмір запланованих інвестицій, строки таголовні етапи

реалізаціЇ інвестиційно.і. програми у відповідності до проекту інвестиційно.і. програми на 2017 рік, що
передбачає рекон.струкцію теплових мереж загальною протяжністю 273,6 м (в однотрубному
обчисленні) і3 заміною на труби в ППУ ізоляці.і. .

Міського голову Новороздільсько.і. місько.і. ради - Мелешка А.Р. щодо виконання Рішення
Новороздільсько.і. місько.і. ради Львівсько.і. області від 28.12.2016 року № З22 «Про погодження
Інвестиційно.і. програми у сфері теплопостачання» ТзОВ «Енергія -Новий Розділ на 2017 рік.
Начальника відділу ПКРЕКП у Львівській області - Кордюк Л. І., яка інформувала про
відсутність заура7і{ень та пропозицій до розміщених на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі

Інтернет матеріалів, необхід[іих для прийняття проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення
Інвестиційно.і. програми ТзОВ «Енергія -Новий Розділ» на 2017 рік».

Заув.іжепь та пропозіщій від присутіііх не [і.ідаііо під час обговорення проекту постанови
НКРЕКП «Про схвалення інвt``стиційно.і. програми ТзОВ «Енергія -Новий Розділ»на 2017 рік».
Відкриті обговорсііня, проведені на засадах гласності та відкритості, відбулись.

вирішплІ,І:
1 Підтрпматіі проект постанови НКРЕКП «Про схвалення інвестиційно.і. програми ТзОВ
«Енергія -Новий Розділ» на 2017 рік».

2. Напі]авііти підііисашй протокол відкритого обговорення на розгляд до НКРЕКП для
прийняття відповідно.і. постанови про схвалення інвестиційно.;.
ТзОВ «Енергія - Новий

Розділ» на 2017 рік.

Начальіішt відділу ПКГ:]КП у Львівській області

Міські,іҐі голова Новоро'3дільсько.і. місь
нч

Головний інженер ТзОВ «Енергія -

новий

А.Р. Мелешко

