Обґрунтування
до питання про затвердження Графіка надання на розгляд НКРЕКП
інвестиційних програм на 2019 рік ліцензіатів з виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії
З метою впорядкування заходів з розробки, розгляду та схвалення
інвестиційних програм на 2019 рік та враховуючи вимоги пункту 4.2 Порядку
розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого
постановою НКРЕКП, від 31 серпня 2017 року № 1059 (далі – Порядок),
Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання пропонує:
1. Прийняти постанову НКРЕКП, якою затвердити Графік надання на
розгляд НКРЕКП інвестиційних програм на 2019 рік ліцензіатів з
виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії
на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і
когераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії), її транспортування магістральними і
місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання (додається),
оформлених з урахуванням вимог Порядку.
2. Доручити Департаменту із регулювання відносин у сфері
теплопостачання направити зазначену постанову для опрацювання та
врахування в роботі територіальним підрозділам НКРЕКП, ліцензіатам з
виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії
на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і
когераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії), її транспортування магістральними і
місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання.
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Про затвердження Графіка
надання на розгляд НКРЕКП
інвестиційних програм на
2019 рік ліцензіатів з
виробництва, транспортування
та постачання теплової енергії
Відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», Порядку розроблення, погодження, затвердження та
виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері
теплопостачання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
31 серпня 2017 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Графік надання на розгляд НКРЕКП інвестиційних програм
на 2019 рік ліцензіатів з виробництва теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), її
транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими
мережами та постачання, що додається.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
________№_______

Графік
надання на розгляд НКРЕКП інвестиційних програм на 2019 рік ліцензіатів НКРЕКП з
виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когераційних
установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел
енергії), її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими
мережами та постачання
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Ліцензіат

Дата надання до НКРЕКП оформленої
в установленому порядку
інвестиційної програми

МКП "Дніпровські міські теплові мережі"
ККП "Маріупольтепломережа"
КП "Теплопостачання міста Одеси"
ДП "Криворізька теплоцентраль"
КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" Черкаської
міської ради
КП "Міськтепловоденергія" м. Кам'янецьПодільський
КПТМ "Криворіжтепломережа"

03.09.2018
03.09.2018
03.09.2018
04.09.2018

ПАТ "Центренерго" Вуглегірська ТЕС
КП "Коменергосервіс" Дніпровської міської ради

05.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
07.09.2018
07.09.2018

ПАТ "Херсонська теплоелектроцентраль"
МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"
ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго"
КП "Південно-західні тепломережі"
м. Хмельницький
КП "Теплоенерго" Дніпровської міської ради
ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ)
ПАТ "Центренерго" Зміївська ТЕС
ПАТ "Облтеплокомуненерго", м.Чернігів
ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ)
МКП "Чернівцітеплокомуненерго"
ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"
Концерн "Міські теплові мережі" м. Запоріжжя
ВАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль"
ПАТ "Центренерго" Трипільська ТЕС
ТОВ "ТехНова"
ПАТ "Київенерго"
КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"
КП "Броваритепловодоенергія"
ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго"
ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" ВП ДТЕК "Криворізька
ТЕС"
КП "Київтеплоенерго"

04.09.2018
05.09.2018
05.09.2018

10.09.2018
10.09.2018
10.09.2018
10.09.2018
10.09.2018
11.09.2018
11.09.2018
12.09.2018
13.09.2018
13.09.2018
13.09.2018
13.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
18.09.2018
19.09.2018

2
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ТОВ "Сумитеплоенерго"
ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"
КП "Харківські теплові мережі"
ТОВ "Рівнетеплоенерго"
ЛКМП "Львівтеплоенерго"
ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" ВП "Придніпровська
ТЕС"
ТОВ "Мелітопольські теплові мережі"
КП "Добро" Добропільської міської ради
ЛКП "Залізничнетеплоенерго" м. Львів
ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче
об'єднання"
КП Білоцерківської міської ради
"Білоцерківтепломережа"
ТОВ "Шосткинське підприємство
"Харківенергоремонт"
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Продовження таблиці 1
19.09.2018
20.09.2018
20.09.2018
21.09.2018
21.09.2018
24.09.2018
24.09.2018
24.09.2018
25.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
28.09.2018
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