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Товариство з обмежеііою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ»

ПРОТОКОЛ JY91
відкритих обговорень інвестиційно.і. проірами у сфері теплопостачання

(транспортування та постачання теплово.і. енергі.і.) на 2017р.

дата проведення відкритих обговорень: 15 серпня 2017р.,10-00 год.
Місце проведення відкритих обговорень: Львівська обл.,  м.Новий Розділ,
вул.Грушевського, 37, кім. 312.

присутні:
Голова комісі.і. з відкритих обговорень: Ільків І.М. -технічний директор;
Заступник голови комісі.і. з відіфитих обговорень: Халак В.В. -заступник
технічного директора;
Секретар відкритих обговорень: Кравчишин О.С. -провідний інженер,
енергетик виробничо-технічного відділу :
Члени комісі.і.

денькович М.І. - начальник юридичного бюро
Шаран Р.А. -  заступник планового відділу
Кресан О.д. - інженер з розрахунків та режимів виробничо-технічного

відділу.
Представники органів місцевого самоврядування:

Мелешко А.Р. -міський голова м.Новий Розділ.

Порядок денний:
1.доповідь    представників    ТзОВ    «Енергія-Новий    Розділ»    щодо

основних заходів проекту інвесЇиційно.і. проірами у сфері теплопостачання
(транспортування та постачання теплово.і. енергі.і.) на 2017р.

2.Обговорення      проекту      інвестиційно.і.      проірами      у      сфері
теплопостачання (транспортування та постачання теплово.і. енергіЇ) на 2017р.

3.  Прийняття  резолюці.і.  щодо  відкритих  обговорень    інвестиційно.і.
проірами ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» на 2017р.

1. доповідь представників ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» щодо основних
заходів  проекту  інвестиційно.і.  програми  у  сфері  теплопостачання  на
2017р.
Слухали: Ільківа І. М. -  технічного директора ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
про основні напрямки інвестицій у відповідності до проекту інвестиційно.і.
проірами у сфері теплопостачання (транспортування та постачання теплово.і.
енергі.і.) на 2017р.
Ухвалили:     Підтримати     проект    `Інвестиційно.і.     проірами     у     сфері
теплопостачання на 2017р. та відзначити необхідність виконання зазначених
заходів.



2. Виступи та обговорення.
Слухали:  Халака В.В.  - заступника технічного директора ТзОВ  «Енергія-
Новий   Розділ»   про   необхідність   реконструкці.і.   частини   магістрально.і.
теплово.і.   мережі   трубопроводу   ®500мм   від   ТК-5   (лікарня)   до   ТК-9
(вул.довженка,2) і3 заміною стальних труб на попередньо-ізольовані труби
для     забезпечення     безперервно.і.,     надійно.і.     та     ефективно.і.     роботи
енергогосподарства джерел теплопостачання.

Пропозиці.і. та зауваження щодо проекту інвестиційно.і. програми у
сфері теплопостачання на 2017р. під час проведення відкритих обговорень
від органів місцевого самоврядування та іромадськості не надходили.
Ухвалили:     Погодити     проект     інвестиційно.і.     проірами     у     сфері
теплопостачання на 2017р.
3. Прийняття резолюцій відкритих слухань.
Резолюція відкритих обговорень:

1.  Відкриті  обговорення,  проведені  на засадах  гласності та відкритості,
вважати такими, що відбутіися.

2.  Підтримати   проект інвестиційно.і. проірами у сфері теплопостачання
(транспортування та постачання теплово.і. енергі.і.) на 2017р.

3.  Повідомити  ІШРЕКП  про  проведення  відкритих  обговорень  щодо
проекту     інвестиційно.і.     проірами     у     сфері     теплопостачання
(транспортування   та   постачання   теплово.і.   енергі.і.)   на   2017р.   та

на офіційному веб-оприлюднити результа'ї відкритого  обговорення
сайті товариства,   ,,
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Голова Комісі.і.

Заступник голови Комісі'і.

Секретар Комісі.].

Члени комісі.і.

Ільків І.м.

Халак В .В .

Кравчишин О.С.

денькович М.І.
шаран р.А.
Кресан О.д.

Мелешко А.Р.


