
Результати відкритих обговорень проекту Інвестиційної програми КП 

«Київтеплоенерго» на 2018 рік. 

 На виконання Порядку проведення відкритих обговорень, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866, 19.12.2017 року відбулося відкрите обговорення 

проекту Інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» на 2018 рік. 

Присутні вислухали доповіді представників КП «Київтеплоенерго» та представників 

органів виконавчої влади.   

Пропозицій та зауважень  з боку громадськості та виконавчої влади не надходило, 

тому присутні погодили основні напрямки інвестицій Інвестиційної програми, підтримали 

проект та відзначили необхідність виконання зазначених заходів Інвестиційної програми КП 

«Київтеплоенерго» на 2018 рік. 

 Пізніше буде оприлюднено Протокол відкритого обговорення. 

Окремо зазначимо, що впродовж терміну  проведення відкритого обговорення проекту 

Інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» на 2018 рік з 05.12 по 19.12.2017 року, на 

електронну пошту підприємства від мешканців міста Києва надходили листи з питаннями та 

побажаннями щодо заходів інвестиційної програми. Оприлюднемо деякі з них: 

- Хотел уточнить! Почему перебои с водой гарячей, всегда одни ответы что 

вопрос скоро решится заменят насосы и трубы! Так вопрос когда все таки 

поменяет как вы говорите насосы и трубы! Я живу на Харьковском шосе, и с 

каждым годом все хуже и хуже, с гарячей водой! Вы что издеваетесь 

постоянно кормить завтраками! Поменяйте наконец то свои насосы и трубы, за 

что мы платим деньги, за холодную воду!?  

- Здрасте, я Иван Станович. Скажите , а ваша инвестиционная программа 

приведет к увеличению стоимости за комунальни послуги? 

- Здравствуйте. Я так понимаю, Вы хотите менять старое оборудование? Ответьте, а когда это 
произойдёт, к чему готовиться? или это будет летом? 

- И еще, будет ли дорожать отопление после Вашей программы? Спасибо! 
 

- Доброго дня! Мене звати Павло Петрович. Скажіть шановні, а поліпшиться ситуація з гарячою 

водою влітку. У нас на Зрошувальній постійно ремонтують якесь обладнання, міняють труби, 

слюсаря говорять, що забруднена вода з*їдає усе миттєво. Чи зміниться ситуація у кращу 

сторону після Вашої программи? 

- Добрый день! Проживаю по улице Зрошувальной. Не могу прийти на ваши слушания, так как 

работаю, но ответьте на следующее. Когда в вашем теплопункте уже наладится подача горячей 

воды, она еле теплая, а летом еще и перебои с напором холодной!! в Водоканале сказали , что 

насосы старые. Когда вы их замените?? невозможно уже это терпеть.... 

 

- Здравствуйте! 
А не мало ли Вы техники закупаете? 
 

- Надоело уже смотреть на вечно разрытые ямы, горы земли, гнилые трубы и раздолбаные 
трактора!!! 
С уважением, Сергей С. 
 

 Усі побажання мешканців, які надходили на електронну пошту підприємства, щодо 

виконання заходів Інвестиційної програми, опрацьовані та не суперечать змісту проекту 

Інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» на 2018 рік, а навпаки, засвідчують 

актуальність виконання заходів, передбачених Інвестиційною програмою. 


