Протокол

'

розгляду результатiв вiдкритого обговорення
Змiн у Iнвестицiйну програму

ДП (РЕГIОНАЛЬНI ВЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖЬ> на 2020 piK
(назва проекту рiшення)

_|0.07.2020_

м. КиТв

(лата провелення)

1"rcч. проr.л."Й rч*олу;

Запрошенi:

волинська обласна державна адмiнiстрацiя, Щонецька обласна

державна

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

Головуючий: Ковбаса Ф.I.
Секретар KoMicii:
iнвестицiй

-

заступник генер€tльного директора

виконавчого директора

заступник голови KoMiciI

Сидоров о.с.

-

нач€Lльник

з

-

заступник
технiчних питань,

вiддiлу капiтального будiвництва та

Технiчного департаменту
Члени KoMicii:

Аврамова Н.М. - директор Щепартаменту фiнансiв;
Гренишен м.т. - нач€Lпьник вiддiлу автоматизованих систем
комерчiйного облiку електроенергiТ Технiчного
департаменту;
B.I.
нач€шьниК економiЧногО вiддiлУ Щепартаменту
ЩолгоВ
фiнансiв;
Литвин м.А. - заступник директора Технiчного департаменту начЕLгIьник електротехнiчного вiддiлу;
литвин
начальник виробничо-технiчного вiддiлу
Технiчного департаменту;
матвсев
директор !епартаменту iнформацiйних
технологiй, зв'язку та iнформацiйноТ безпеки;
петров с.в. - директор Щепартаменту з комерцiйних питань;
Попович B.I. - дLIректор [епартаменту дистрибучii
електроенергii;

о. л.

е.л.

Суленко о.о.
радник генер€шьного директора з питань
запобiгання та виявлення корупцiТ - особа
вiдповiдальна за рЁалiзацiю антикорупцiйноi

програми;
Хворостяной В.М. - начЕuIьник вiддiлу метрологii, засобiв облiку
та якостi електроенергiТ Технiчного департаменту
Головний метролог;
Ходос О.П. - директор Технiчного департаменту.

-

Порядок денний:
Представлення та розгляд

Змiн у Iнвестицiйну програму на 2020 piK
(РЕГIОНАЛЬНI
ЕЛЕКТРИЧШ МЕРЕЖI)).
ДП
2. обгоВорення пропозицiй та зауважень до Змiн у IнвестиЧiйну програму на
2020 piK ЩП (РЕГIОНАЛЪШ ЕЛЕКТРИЧШ МЕРЕЖI).
3. Пiдведення пiдсумкiв та прийняття рiшення.
l.

Слухали:

!иректора Технiчного департаменту Ходоса О.П.
згiдно Порядку розроблення та подання на затвердження планiв розвитку
системи розподiлу та iнвестицiйних програм операторiв систем розподiлу з метою
проведення вiдкритого обговорення на офiцiйному веб-сайтi пiдприсмства
WwW.meregi.com оприлюднено повiдомлення щодо початку вiдкритого
обговорення та Змiни у IП 2020 Ш (РЕГIОНАЛЬНI ЕЛЕКТРИЧш мЕрЕжI).
:

Вiдповiдно до п. 7.З наказУ вiд 05.06 .2019 Jю42 "IIIодо пiдготовки IнвестицiйноТ
програми на 2020 pik" пропону€ться розглянути пропозицiт та зауваження до Змiн
у Iнвестиuiйну програму на2020 pik в межах визначеного обсяry фiнансування.

начальника вiддiлу капiтального булiвництва

департаменту Сидорова О.С.

та

iнвестицiй Технiчного

:

За перiод громадських обговорень Змiн у Iнвестицiйну програму на
(РЕГIоНАЛЬНI ЕЛЕкТРИЧш МЕРЕЖI> з 2З.06.2020 по 07.07.2о20
2020 piK
пропозицiй та зауважень не надходило.

ш

Змiни у Iнвестиuiйну програму на 2О2о piK ш (РЕГIонАльш ЕлЕктричнI
мЕрЕжI) розглянутий i погоджений без зауважень Волинською, .Щонецькою,
луганською та Львiвською облдержадмiнiстрацiями, листи пiдтримки додаються.
Вирiшили:
Пiдтримати та погодити Змiни у IнвестиЧiйну програму на 2020 piK.
2. Надати Протокол розгляду результатiв вiдкритих обговорень Змiн
у
Iнвестицiйну програму
кРЕГIОНАЛЬШ ЕЛЕКТРИЧШ МЕРЕЖI) на

l.

Ш

нкрЕкП та оприлюднити результати вiдкритих обговорень на
офiцiйному веб-сайтi ДП (РЕГIОНДЛЬШ ЕЛЕКТРИL{НI МЕРЕЖI)
2020 PiK до

w_}ч.]у.m.еJ_еgi..9_9_цц

)

Заперечення та доповнення: вiдсутнi

вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та
вiдкриТОСri.Ш
вiдкрите обговорення вважати таким, Що вiдбулось з порушенням процедури,
встановленоТ Порядком проведення вiдкритого обговорення проектiв
рiшень

нацiональноI koMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферах енергетики та
комун€tльних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП вiд З0 червня 2017
року
N 866. г-_-l

lI

Лист
2. Лист
3. Лист
4. Лист
1.

ВолинськоТ облдержадмiнiстрацii вiд 08.07 ,2О20 Ns4739/3 712-20
!онецькоi облдержадмiнiстрацii вiд о9 .07 .2о20 Jф0.3/2 l -37 l 4 l 4-2о
Луганськоi облдержадмiнiстрацiт вiд 09.07 .2о2о J\ь1/0l.о1-23-298з
Львiвськоi облдержадмiнiстрацiт вiд 09.07 .202о Jф5/22-58 4glоl2-2оll_з0

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

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

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
майдан Київський, 9, м. Луцьк, 43027, тел. (0332) 778 217, факс (0332) 778 153, е-mail: post@voladm.gov.ua,
код ЄДРПОУ 13366926

____________ №______________

на № ____________

від ______________

ДП «Регіональні електричні мережі»

Відповідно до вашого листа від 06.07.2020 року №Д4-03/779 щодо
відкритого обговорення змін у інвестиційну програму на 2020 рік обласна
державна адміністрація інформує, що зауважень до проєкту змін до
інвестиційної програми в частині, яка стосується енергетичних об’єктів
Волинської області, не має.
У зв’язку з неможливістю дистанційної участі представника
облдержадміністрації у відкритому обговоренні, яке заплановане на 10.07.2020,
прошу взяти цей лист до уваги під час прийняття рішення із зазначеного питання.

Заступник голови

Олександр ТРОХАНЕНКО

Сергій Вишневський 778 222

Сертифікат
58E2D9E7F900307B040000006C482E00FB348000
Підписувач Троханенко Олександр Васильович
Дійсний з 07.02.2020 0:00:00 по 07.02.2022
0:00:00

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Н4В">ВВlFKkHyО
4739/37/2-20 від 08.07.2020

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛБНА АДМІНІСТРАЦІЯ
просп Центральний, 59 м СєвсроДонецьк, Луганська область, Україна, 93406
тел (+38 0645) 70-50-85, факс (+38 0645) 70-50-86
іпГо@І08а.80У иа, ЬПр / / ^ ш * Іо^а §ОУ иа Кол ЄДРПОУ 00022450

нГ'Д

ДН «Регіональні електричні
мережі»

Згідно з вашим листом від 06 07 2020 № Д4-03/779 Зміни до Інвестиційної
програми на 2020 рік розглянуто та погоджено без зауважень
Просимо врахувати вказану позицію під час відкритого обговорення

Голова обласної державної
адміністрації - керівник обласної
В І Й С Ь К О В О - Ц И В І Л Ь Н О Ї адміністрації

Віталій Сурай 0504266839

Сергій ГАЙДАЙ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008, тел.: (032) 299-91-00, факс: (032) 261-23-99
www.loda.gov.ua, e-mail: kancel@loda.gov.ua, Код ЄДРПОУ 00022562
______________ № ______________

На № ______________ від ______________

Державне підприємство
«Регіональні електричні
мережі»
Щодо відкритого обговорення
змін до Інвестиційної програми на 2020 рік
На лист від 06.07.2020 № Д4-03/779 щодо відкритого обговорення
10.07.2020 змін до Інвестиційної програми ДП «Регіональні електричні мережі»
на 2020 рік повідомляємо.
Облдержадміністрація, розглянувши проект змін до Інвестиційної
програми на 2020 рік, який розміщено на офіційному сайті ДП «Регіональні
електричні мережі», не має зауважень до пропонованих змін, оскільки вони не
стосуються енергетичних об'єктів Львівської області.
Разом з тим звертаємо увагу на те, що Львівська філія у 2020 році
потребує закупівлі автомобіля для виробничого персоналу в зв’язку з тим, що
автотранспортна техніка філії не оновлювалася останні 7 років.

Перший заступник голови

Мар’ян Мороз 2 999 237

Андрій ГОДИК
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