Протокол
Розгляду результатiв вiдкритого обговорення
Проскry змiн до IнвестицiйноТ програми

ДП (РЕГIонАЛънI ЕЛЕкТРИЧНI МЕРЕЖ[>> на 2019 piK
(назва проекту рiшення)

_27.09.20|908. 10.2019
(дата проведенБ

-

(

-:-- м.

м

Киiв

lсце проведення захолу)

Запрошенi:

волинська обласна державна адмiнiстрацiя,
!онецька обласна

державна
адмiнiстрацiя, Луганська обласна державна адмiнiстрацiя,
Львiвська обласна
державна адмiнiстрацiя

Присутнi:

Головуючий: Ковбаса Ф.I. - заступник генер€Lльного

виконавчого директора

заступник голови KoMicii

Секретар KoMiciT:

директора

заступник

з технiчних

питань,

сидоров о.с. - нач€шьник вiддiлу капiтального будiвництва
та iнвестицiйТехнiчного департаменту
Члени KoMiciT:

гренишен М.т. - начальник вiддiлу автоматизованих
систем
комерцiйного облiку електроенергiт Технiчного

департаменту;
Литвин м.А. - заступник директора Технiчного
департаменту нач€Lпьник електротехнiчного вiддiлу;

Матвссв

с.л.

директор !епартам""rу iнформацiйних
технологiй, зв'язку та iнформацiйноi беiпеки;
Отрошенко Б.А. - директор Адмiнiстративно-господарського
департаменту;
Петров с,в. - директор !епартаменту з комерцiйних
питань;
суденко о.о.
радник генер€шьного директора з питань
запобiгання
виявлення корупцii-особа
вiдповiдальна
реалiзацiю антикорупцiйнот
програми;

та
за

Хворостяной В.М. - нач€шьник вiддiлу метрологii, засобiв облiку
та якостi електроенергii'. Головний метролог
Технiчного департаменту ;
ходос о.п. - директор Технiчного департаменту.
1. ПОРЯДОК ДеННИЙ: ПРеДСТавлення та розглял Проекiу змiн
!о Iнвестицiйноi
програми Ha20l9 piK ДП (РЕГIонАЛЬНI ЕЛЕкТРИЧШ МЕРЕЖI).
2. ОбГОВОРеННЯ ПРОПОЗИЦiЙ Та зауважень до Проскту змiн до Iнвестицiйноi
програми на 2019 piK ДП (РЕГIоНАЛЬНI ЕлЕкТРИЧНI МЕРЕЖI).
3. Пiдведення пiдсумкiв та прийняття рiшення.
Слухаrrи:
щиректора Технiчного департаменту Ходоса о.п.:
згiдно Порядку розроблення та подання на затвердження планiв
розвитку
системи розподiлу та iнвестицiйних програм операторiв систем
розподiлу, 11a.rо1q

проведення вiдкритого обговорення на офiцiйному веб-сайтi пiдприемсrва
www.meregi.com розмiщено Проект змiн до Iп 20|9
дп (РЕГIондлънI
ЕЛЕКТРИЧШ МЕРЕЖID.

ПОВiДОМЛеННЯ ЩОДО ПочаТку вiдкритого обговорення проскту змiн
до
Iнвестицiйноi програми опублiковано у газетi ''Урядовий кур'ер', 10.06.2019.

ВiдповiдНо До п. 1.4 НакаЗУ вiд 0б.Oб .2}]tg J\Ь4З "
Щодо проведення обговорення
змiн IнвестицiйноТ програми на 2о19 piK " пропону€ться
розглянути пропозицii та
зауваження до проскту змiн до Iнвестицiйноi програми на 2019 pik в
межах
затвердженого обсягу фiнансування.

начальника вiддiлу капiтального будiвництва

та

iнвестицiй Технiчного
департаменту Сидорова О.е.
За перiод громадських обговорень про€кту змiн до IнвестицiйноТ програми
на2020 piK !П (РЕГIоНАльШ ЕлЕктРичнI MEPEжID пропозицiй,u.uy"u*.r"
не надходило.
:

Проект змiн до Iнвестицiйноi програми на 2OI9 piK
дп (рЕгIонАлънI
ЕлЕктричнI мЕрЕжI)) розглянутий та погоджений без зауважень Волинською,
!онецькою, Луганською та Львiвською облдержадмiнiстрацiями без зауважень,

листи пiдтримки додаються.

Вирiшили:
1. Пiдтримати та погодитИ ПроекТ змiн дО IнвестиЦiйноТ програми на 2019 piK.
2, Надати Протокол розгляду результатiв вiдкритих обговорень Проекту Йiн
до Iнвестицiйноi програми ДП (РЕГIондлЬнI ЕлЕктричш йврвйtu
2019 piK до нкрЕкП та оприлюднити
"u
результати вiдкритих обговорень на

офiцiЙному веб-саЙтi

wws,.meregi,com.
Заперечення тадоповнення:

ДП (РЕГIОНАЛЬШ ЕЛЕктричнI

вiдсутнi

мЕрЕжI)

3

вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та
вiдкритостi.

вiдкрите обговорення вважати таким, Що вiдбулось з порушенням процедури,
встановленоТ Порядком проведення вiдкритого обговорення проектiв
рiшень

нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та
комун€tльних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30 червня 2017
року

N866.

d

Лист Щонецькоi облдержадмiнiстрацii вiд 25.о9.2019 J\ъ0.2/|9-494.о14it9
2. Лист Волинськоi облдержадмiнiстрацiт вiд 30.09.2о|9 J$568 |l4612-19
з. Лист !епартаменту житлово-комун€tльного господарства Луганськоi
облдержадмiнiстрацii вiд 0З. 1 0.20 1 9 J\Ъ |5 10З-2287
4. Лист ЛьвiвськоТ облдержадмiнi
iT вiл 08. 10.2019 м5/20 -6з68/012-19ll -з0
1.

Ковбаса Федiр Iванович
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Сидоров Олексiй Свгенович
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРХtАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

майдан Киiвський,9, м. Лучьк,

4ЗО27,*"_:r;lri#Ьr"

Jю

1rf;;;J3ЗЗ2)77S

на

l53, e-maiI: рsý!@у9]аdm.с9уда,

вiд

ЛЪ

Волинська фiлiя

!П

<Регiональнi електричнi мережi>

Вiдповiдно до вашого листа вiд 27,09.2Ol9 }l'9629 облдержадмiнiстрацiею
розглянуто матерiали щодо вiдкритого обговорення проекту .rln до
IнвестицiйноТ програми !П <Регiональнi електричнi мережi>
на 20|g piK, який
розмiщено на офiцiйному сайтi пiдприсмства.
За результатами розгляду повiдомляемо, що облдержадмiнiстрацiя
погоджус проект змiн до IнвестицiйноТ програми
.ЩП <Регiонйьнi електричнi
мережi> на2019 piK.
Враховуючи зазначене та у зв'язку з неможливiстю особистоi
участi
представника обl4егжалмiнiстрацii
вiдкритому обговоренi проектiв, яке
у
заплановане на з0.09.2019, просимо взяти
цей лист до уваги пiд час прийняття

рiшення iз зазначеного питання.

Засryпник голови

Валентин ЦЪОСЬ

Аrдрiи Пирiг 178 222

;.p'"ф*.',..ooвoлиHcЬкA]fifiiiiifiilftfiniiiiftfri]ftAдмlнlcтPAцlя
.щiйсний

, l,s.tt.2оtвЪюЙЙо

til.zozo

о,оо,оо
5687 /

46/

2-t9 вiд З0.09.2О19

W

лугАнс ьтА9jд{с ц4 дрчщАв IlA АдмIнl стрАцIя
дЕпАртАмЕнт житлово-комунАльнafr о f]бсгrоЬрствА
просп,

rйа

Щентральнпй, 59, м. СеверодоIIецьк, Лугапська областц
.net Код еДРПОУ 03З64062

Вiд 03.09.2019 м 15/03-22S7
На М |06l|297 вiд 30.09.2019

ЪЪй;

Луганська фiлiя
ЩII <Регiональнi електричнi мережi>

на виконання доруIення голови облдерхсадмiнiстрацiт
!епартаI\iIент житловокомунаJIъного господарства облдержадмiнiстрацiТ
розгляIгуВ ваш лист вiд
30,09,2019 J\ъ 106Л297 стосовно
таузгод}кеннrI
вiдкритого обговорення
розгляду
<Регiональнi
.n.*rpr*"i мережi>
ЩП

:*::гу

:Y11_.a",:1вестицiйноТ.програми.

узгоджеЕо його без за}ъажень.

!ирекгор !епартамеЕту

-

голова KoMicii з припиненшI

Роман PicyxiH 05064
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Львiвська фiлiя ЩП <Регiональнi
електричнi мережi>>
щоdо поzоduсення змiн

dо rнвесmuцiйно'i про?раJл|ч на 20t9

piK

обласна державна адмiнiстрацiя на лист вiд 01.10.2019 Ns
З01 в межах
компетенцii повiдомляе.
Облдержадмiнiстрацiя розглянула проект змiн
до Iнвестицiйноi програми

<Регiональнi електричнi мережi> на 20lg piK, який
розмiщено на
офiцiйному сайтi пiдприсмства, та погоджуе його в частинi,
Що стосуеться
львiвськоi областi.
.ЩП

Разом з тим, у зв'язку з неможливiстю керiвництва обласноi
державноТ
адмiнiстрацiТ бути присутнiми 08.10.2019 на обговореннi
проекту IнвестицiйноТ
програми на 2019 pik, просимо взяти цей лист
до уваги при проведеннi

обговорення.

Перший засryпник голови

василь Лозинський

Ярослав Романюк
2 999 2з,7

5/20-6368/0/2-1 9/1 -30 вiд

08.10,2019
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учасникiв вiдкритого обговорення
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Назва органiзацiТ
(пiдприсмства)

Пiдпис
i

ЛП (РЕГIОНАЛЬНI
ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI)

Гренишен М.Т.

вiддiлу
автоматизованих
систем
комерчiйного
облiку

нач€Lпьник

електроенергiТ

технiчного

]"-,-,",
,)

департаменту

ДП (РЕГIОНАЛЪНI

Литвин N4.А.

заступник
директо
Технiчн

ЕЛЕКТРИЧНI
MEPEXtI))

:-*-'

J

l,-*- ,-------*---

Матвссв С.Л.

кРЕ
iДП КРЕГIОНАЛЬНI
ЕЛЕКТРИЧНI
]влвкт.
MEPE}KI)
lMEPE)I

директор
Щепартаменту
iнформацiйних
технологiй,
зв'язку та
iнформацiйноi
безпеки

l

1

i

l
1

i

Отрошенко Б.А.

| ---

]ДП (РЕГIОНАЛЬНI

директор
Адмiнiстративногосподарського
департаменту

:ЕЛЕКТРИЧНI
lМвРвжt>
!

Петров С.В.

;ЩП

<РЕГIОНАЛЬШ

jЕЛЕКТРИЧШ

iМЕРЕЖI>
i
6

Суденко О.О.

ЩП

;

.

директор

,.Щепартаменту з

комерцiйних

кРЕГIОНАЛЬНI

ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI)

питань

радник

генер€Lльного

,
i

щиректора з
питань

запобiгання та

-"i

^

I
I

7i

реалiзацiю
антикорупцiйноi
програми

Хворостяной В.М.

l
:

j

ДП (РЕГIОНАЛЪНI
ЕЛЕКТРИЧНI
MEPEЖID

1

метрологii,
засобiв облiку та
якостi
електроенергiТ

Головний
метролог
технiчного
департаменту

Ходос о.П.

ДП (РЕГIОНАЛЪНI
ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI)

/',
/,:

директор

технiчного
департаменту
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