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Протокол

Розгляду результатiв вiдкритого обговорення
Проекту Плану розвитку системи розподiлу
(РВГIонАЛЬнI
ЕЛЕкТРиЧнI МЕРЕЖI>> на 2020-2024 роки
ДП
(назва проекту рiшення)

_м.Киiв_

_28,10.2019_
(лата провелення)

(мiсче проr.л"""" rо*олу1

Запрошенi:

волинська обласна державна адмiнiстрацiя, !онецька обласна

державна

адмiнiстрацiя, Луганська обласна державна адмiнiстрацiя, Львiвська обласна
державна адмiнiстрацiя
Присутнi:

Головуючий:
Секретар KoMicii:

Ковбаса Ф.I. - заступник генер€шьного

виконавчого директора

заступник голови KoMiciT

з

-

заступник
технiчних питань,

директора

сидоров о.с. - нач€шьник вiддiлу капiтального булiвництва
та iнвестицiй Технiчного департаменту

Члени KoMiciT:

Ходос О.П - директор Технiчного департаменту;
Литвин м.А. - заступник директора Технiчного департаменту

Попович

нач€Lпьник електротехнiчного вiддiлу;

B.I.

-

директор !епартаменту дистрибуцii

електроенергiТ;

вiддiлу

TexHi чного департаменту;

та виявлення корупцii'-особа
вiдповiдальна за реалiзацiю антикорупцiйноi

запобiгання
Порядок денний:

програми.

Представлення

та

розгляд

розвитку системи розподiлу ДП
МЕРЕЖI> на 2020-2024 роки.

Проекту

Плану

(РЕГIонАлъш ЕлЕктричнI

1. Обговорення пропозицiй та зауважень
розподiлу

до_

проекту Плану розвитку системи
мврЕ,ЖI) gа2020 -2024 роки

дп ,,рвгtондлъшълЕктричнt

2. Пiдвед."""'rriдсумкiв та прийняття

рiшення,

р

Слухали:

Ходоса о,П, :
.Ц,иректора Технiчного департаменту
на затвердження планlв розвитку
згiдно Пор"л*ч роrробп.ння та подання
операторiв систем розподiлу з метою
програм
системи розподiлу та iнвестицiйних

об.овор.""" на офiчiйному веб-сайтi пiлприемllва
"iд*Ъ"rо.о.
www.mеrеgi.соmрозмiщено..ро.*'-ПланУроЗВиТкУсисТеМирозПоДlЛУ
мврЕжI> на 2020 _ 2024 роки,
влвКтричШ
(РЕГIондлЪнj
ДП

проведення

обговорення проскту Плану
Повiдомлення щодо початку вiдкритого

газетi "Урядовий кур'ер" 03,08,2019,
розвитку onyOni*o"u"o у

Ns54 кЩодо проведення обговорення
Вiдповiдно до п. 1.4 наказу вiд 30,07 ,2O|g

ПроекТУПланУроЗВиТкУсисТеМирозподiлУДП(PЕГIоНАЛЬшЕЛЕкТРИЧнI
пропозицii та
МЕРЕЖI) на 2о2О 2о24 роки) пропонусться розглянути
gа 2020 _ 2024 роки,
зауваження до проскту Плану розвитку

начальника вiддiлу капiтального будiвничтва
департаменту Сидорова О,е,

за перiод

:

та

громадських обговорень проскту

iнвестицiй технiчного
системи

розвитку
Цlu"у
на 2020 _ 2024 роки

((РЕПоНдлъШ ЕлЕктРичнi мЕрЕжI)

розподiЛу дП
пропозицiй та зауваженъ не надходило,
Вирiшили:

,

лl,лmбlf,!,

п.rеттл

1.ПiдтриматиТаПоГоДиТиПросктЦ|u'УроЗВиТкУсисТеМироЗПоДlЛУ
мЕрЕ,жI> на 2020 _ 2024 роки,
ЕлЕктрйчнt
крЕгIондлъш
щп
обюворенЬ ПР9еlЦ[ЛаНУ
2. надати протокоп роr.пЙу результатiв вiдкритих ЕлЕКтричнI МЕРЕЖI)
системи роrпооiй Дп uрвгIондлънI

розвиткУ
в_i4lцlатих
на 2о2о _ 2о24 роки до Ё(рвкп та оприлюднити результати
<гвгIондльш ЕлЕктриLlнI
обговорень на офiчiИ"оrу веб-сайтi дп
МЕРЕ,ЖI>> www,meregi,com,
Заперечення та доповнення: вiдсутнi

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та
,

вiдкритостi.

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

нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та
комун€LлЬних посЛуг, затвердженого постаноВою НКРЕКП вiд З0 червня 2017
року

N

866. г._,'_l
ц,
|

1

I

. Лист !онецькоi облдержадмiнiстрацiТ вiд 28.10.20l9

J\b0.4/1 9-555914-19.

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

Сидоров Олексiй евгенович
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

yKPAiHA
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДIИIНIСТРАЦIЯ
до нв цькА оБлАсIIА в rйськов о _цивrЛьнд АдмIшс трАцIя
вул. Олекси Тихого, 6, м. Краматорськ, 84З06, тел. (0626) 42-04-55

Веб-сайт: www.dn.gov.ua

ЩП <Регiональнi електричнi
мережi>

Про вiдкритi обговорення

Облдержадмiнiстрацiею розглянуто матерiали щодо вiдкритого
обговорення проекту Плану розвитку системи розподiлу ш <регiоналънi
електричнi мережi> на 2020-2024 роки (далi - План розвитку). Пiдтримусмо

зазначений проект Плану розвитку без пропозицiй та зауважень.

у

з

неможливiстю участi у засiданнi, просимо врахувати
зазначений лист-пiдтримку при розглядi проекту Плану розвитку пiд час
вiдкритого обговорення, що вiдбудеться 28.10.2019 о 10.00 за адресою:
м. Киiв, вул. Кирилiвсъка, 85,2-й поверх, KiM.229.

зв'язку

7/

Засryпник голови
облдержадмiнiстрацii

Тараненко Тетяна BiKTopiBHa,

099-296-7з-24

040в0,

дOнЕцькА 0дА

0.4/1 9-5559/4-'1

-

ll

9 вiд 28. 1 0.201 9
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В.С. Фiлашкiн

рЕ€стр

учасникiв вiдкритого обговорення
п.

I. Б.

Пiдпис
ДП (РЕГIОНАЛЬНI

ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI)
ДП (РЕГIОНАЛЪНI
ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI)

Литвин I\4.A.

директор

технiчного
департаменту

заступник
директора
Технiчн
департаме
нач€Lпьни

л|

J

г* Попович B.I.

ДП (РЕГIОНАЛЬНI

ЕЛЕКТРИЧНI
мЕрЕжI>

директор
Щепартаменту

дистрибуцii

електроенергiТ
нач€шьник
виробничо-

технiчного вiддiлу
технiчного
департаменту
Суденко О.О.

радник

генер€rльного

директора з
питань
запобiгання та
виявлення
корупцii-особа
вiдповiдальна за
реа_гriзацiю

1

i
l

антикорупцiйноI
програми

