
ПРОТОКОЛ

відкритого обговорення (відкритого слухання) затвердження проекту 

інвестиційної програми ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на 2019 рік 

(код ЄДРПОУ 03357671, м. Чернігів)

Присутні:

1. Представники ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»:

1.1. Тетеря О.І. -  перший заступник голови правління;

1.2. Риженко В.Д. -  заступник голови правління з експлуатації;

1.3. Лозицький Г.Г. -  керівник виробничо-інвестиційного департаменту;
о

1.4. Мазяр П. И -  керівник групи планування і контролю інвестиційної 

діяльності виробничо-інвестиційного департаменту;

1.5. Вітченко Н.В. -  керівник аналітично-інформаційної групи 

обслуговування споживачів послуг департаменту інформаційного 

забезпечення та обслуговування споживачів комунальних послуг.

2. Представник Чернігівської міської ради -  заступник Чернігівського міського 

голови -  Черненко А.В.

3. Представник Фонду комунального майна Чернігівської міської ради - 
заступник голови фонду -  Купка О.В.

Виступ: перший заступник голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Тетеря О.І. повідомив, що 

відповідно до пункту 2.1 «Порядку розроблення, погодження, затвердження та 

виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері

Місце проведення:

м. Чернігів, вул. Реміснича 

(Комсомольська), 5 5-Б

Дата:

26 березня 2019 року

Початок обговорення -10:00



теплопостачання», який затверджений постановою НКРЕКП № 1059 від 

31.08.2017 року АТ «ОТКЕ» розробляє інвестиційну програму підприємства на 

плановий період, затверджує та здійснює її погодження і схвалення.

Однією з обов’язкових вимог є дотримання умов Порядку проведення 

відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 30.06.2017 р. № 866, з проведенням відкритого обговорення 

питання щодо необхідності затвердження інвестиційної програми із залученням 

місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

В зв’язку з цим, АТ «ОТКЕ», було прийнято рішення про проведення 

відкритого слухання з питання: затвердження проекту інвестиційної програми 

АТ «ОТКЕ» на 2019 рік.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь представників АТ «ОТКЕ» щодо основних положень проекту 

інвестиційної програми АТ «ОТКЕ» на 2019 рік.

2. Виступи та обговорення проекту інвестиційної програми АТ «ОТКЕ» 

на 2019 рік.

Присутні запропонували обрати:

Головуючим відкритого обговорення (відкритого слухання): Тетерю О.І. -  

першого заступника голови правління АТ «ОТКЕ».

Секретарем відкритого обговорення (відкритого слухання): Вітченко Н.В. -  

керівника аналітично-інформаційної групи обслуговування споживачів послуг 
ДІЗ та ОСКП АТ «ОТКЕ».

СЛУХАЛИ:

По першому питанню -  Мазяра П.Й. -  керівника групи планування і 

контролю інвестиційної діяльності виробничо-інвестиційного департаменту 

АТ «ОТКЕ», про заходи, розмір запланованих інвестицій та джерела 

фінансування інвестиційної програми на 2019 рік.

По другому питанню -  Мазяра П.Й. -  керівника групи планування і 

контролю інвестиційної діяльності виробничо-інвестиційного департаменту



АТ «ОТКЕ», щодо доцільності та необхідності підтримання основних напрямів 

інвестицій у відповідності до проекту інвестиційної програми АТ «ОТКЕ» на 

2019 рік.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкрите обговорення (відкрите слухання) з питання затвердження 

проекту інвестиційної програми АТ «ОТКЕ» на 2019 рік, відбулось на засадах 

гласності та відкритості.

2. Підтримати проект інвестиційної програми АТ «ОТКЕ» на 2019 рік на 

загальну суму 25 782,92 тис. грн. без ПДВ.

3. Оприлюднити протокол відкритого обговорення (відкритого 

слухання) на офіційному веб-сайті АТ «ОТКЕ» та надіслати до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг.

Голосували -  одноголосно.

Секретар відкритого обговорення 

(відкритого слухання)

Головуючий відкритого обговорі

(відкритого слухання) О.І. Тетеря

Н.В. Вітченко

А.В. Черненко

В. Купка
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