Протокол
Розгляду резуJIьтат,iв вiдкритого обговорення
IIроекту Iнвест,иlriйrrоТ програми

ДП (РЕГIОIIАJIЫ{I |,]JIIiКТРИЧНI МЕРЕЖI>> на 2020 piK
(rlазва прое кl,у рiшення)

__09.10.2019_

м. Киiв

(лата провелення)
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Загrрошенi:

волинська обласна лержавltа а2lмirriстраlдiя, /dонецька обласна

державна

адмiнiстрацiя, Луганська об"тtасllа /lсржавrlа адмiнiстрацiя, Львiвська обласна

державна адмiнiсr,рацiя
[Iрису,гrri:

I-оловуrочий: Ковбаса Ф.I. - зас,гуIIIIик генеральноl,о /tиректора застуIIник
викоIIавI{оI.о директора з технiчних пи.гань,
Секретар KoMiciI:

iнвестиlliй

застуtIIIик гоJlоI]и ком iciT

Сидоров о.С.

IIаI{аJIьIIик
'[-cxt
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lt

вiддiлу капiт,ального будiвництва

.га

oI,o /tсIlартамен.гу

Члени KoMiciT:

Аврамова I-I.M. - директор /{епартаменту фiнансiв;
Гренишен м.т. - нач€шьник вiддiлу автоматизоваrIих систем
комерцiйного облiку електроенергii Технiчного
Щолгов R.I.

деrIартаменту;

-

начальниК економiЧногО вiддiлУ !епартаменту
фiнансiв;
Литвин м.А. - заступник директора Технiчного департаменту FIачапьник електротехнiчного вiддiлу;
Литвин о. JI. IIачальник виробничо-технiчного вiддiлу
Технiчного lIепартаменту;
Матвеев е.JI.
директор !епартаменту iнформаrliйrrих
технологiй, зв'язку та iнформацiйноТ безпеки;
О,гропrегrко Б.А. - - директор Адlмiнiстративr{о-господарського
депар,гаменту;
Петров с.в.-* lIирек,гор /{епартаменту з комерцiйних питань;

Попович B.I. - директор !епартаменту дистрибуцii
електроенергiТ;

Суденко О.О.

радник генерtlльноiо директора з питань
9

та виявлення корупцiТ-особа
вiдповiдальна за реалiзацiю антикорупцiйноi

запобiгання

програми;
Хворостяной В.М. * нач€Lпьник

вiддiлу метрологiТ, засобiв облiку
та якостi електроенергii Головний метролог
Технiчного департаменту;
Ходос О.П. * директор Технiчного департаменту.
l. Порядок денний: ПредставJIення та розгляд Проекту Iнвестицiйноi програми
на 2020 piK fiП (РЕГIОНАЛЬШ ЕЛЕКТРИLIШ МЕРЕЖI).
2. Обговорення пропозицiй та зауважень до Проекту IнвестицiйноТ програми
на2020 piK ЩП (РЕГIОНАЛЪШ ЕЛЕКТРИЧШ МЕРЕЖI)).
3. Пiдведення пiдсумкiв та прийняття рiшення.
Слухали:
Щиректора 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 розмiщено Проект IП 2020 ДП (РЕГIОНАЛЬШ ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI).
Повiдомлення щодо початку вiдкритого обговорення проекту IнвестицiйноТ
програми опублiковано у газетi "Урядовий кур'ер" 28.09.2019.

Вiдповiдно до п. 7 наказу вiд 05.06.2019 J\Ъ42 "IIIодо пiдготовки IнвестицiйноТ
програми на 2020 piK" пропону€ться розглянути пропозицiТ та зауваження до
проекту IнвестицiЙноТ програми на 2020 piK в межах визначеного обсягу
фiнансування.

Начальника вiддiлу

*u.rir-""o.o будiвництва та iнвестицiй

департаменту Сидорова О.С.

За перiод

Технiчного

:

громадських обговорень Проекту Iнвестицiйноi програми
ЕЛЕКТРИЧШ МЕ,РЕЖI) з 24.09.2019 по

на 2020 piK ДП (РЕt'IОF"lАJIЪШ

07.10.2019 пропозицiй та зауважень не надходило.

Проект Iнвестицiйноi програми на 2020 piK ЩП (РЕГIОНАЛЪШ ЕЛЕКТРИЧНI
МЕ,РЕЖI)) розглянутий та IIогоджений без зауважень Волинською, Щонецькою,
Луганською облдержадмiнiстрацiями без зауважень, листи пiдтримки додаються.

Вирiшили:
Пiдтримати та погодити Проект IнвестицiйноТ програми на 2020 piK.
2. НаДати Протокол розгляду резу,шьтатiв вiдкритЙх обговорень Проекту
IнвестицiЙноi програми ДП (РЕГIОНАЛЬШ ЕЛЕКТРИЧШ МЕРЕЖI)) на
2020 piK дО НКРЕКП та оприлюднити результати вiдкритих обговорень на
офiцiйному веб-сайтi
ЛП (РЕГIОНАЛЬШ ЕЛЕКТРИЧНI
МЕ Р Е Ж I )) w.ww, I]l.Q.{._e_gi с о_ц..
Заперечення та доповнення: вiдсутIri

l.

.

Вiдкрите обговоре ння вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та
вiдкритостi.

й

Вiдкрите обговорення вважати ,tаким, що вiдбулось з порушенням процедури,
встановленоТ Порялком гlрове/(ення lзiлкритоl,о обговорення проектiв рirпень
НацiональноТ KoMiciT, tцо здtiйснrос лержавне регулювання у сферах енергетики та
комун€LлЬних

посЛуг, затверджеI{ого постаноВою

НКРЕКП вiд

30 червня 2017 року

N 866.
1. Лист ВолинськоТ облдержа/lм
облдержа/lмilliс,граrliТ
i lliстраr 1iT Bi;t 08.10.2019 JY9587]tl29l2-|9
2, Лист ЩонецькоТ обrrдержа.,1мilliс,граrtiТ вiд 08.10.201 9 JYs0/4/ 19-5225l4-|9
3, Лист [епартаменту жи,UIово-комун€Lльного господарства ЛуганськоТ

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

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

iЩ
ВОЛИНСЬКА ОБЛЛСНА ДЕРЖАВНЛ ЛДМIНIСТРАЦIЯ

майдаН КиТвський,9, м. Луuьк. 4з027, тел, (0зз2) ,7782l7,
факс (0З3l) 778 l5з, e-maiI; роst@чоlаdm,цоч.uа,
кол С[РПОУ lЗЗ66926

J\ъ

rra

Ns

вiд

Ш

<Регiональнi електричнi

мережi>

Вiдповiдно до вашого листа вiд

03. l

0.2019

j\ъл4-03/1559

облдержадмiнiстрацiсю розглянуто матерiали щодо вiдкритого обговорення
проскту Iнвестицiйнот програми !П <Регiональнi .n"*rp""Hi мережi> на 2о2о
pik, який розмiщено на офiцiйному сайтi пiдприсмства.
За результатами розгляду повiдомляемо, що облдержадмiнiстрацiя

погоджуе проскт Iнвестицiйнот програми !п <регiональнi електричнi мережi>
на
2020 piK.
Враховуючи зазначене та у зв'язку з неможливiстю особистоТ
участi
представника облдержадмiнiстрацiт у вiдкритому обговоренi .rpou*ry,
яке
заплановане на 09.10.2019, просимо взяти цей лист до
уваги пiд час прийняття
рiшення iз зазначеного питання.

Заст,упник голови

Валептин ЦЬОСЪ

Андрiй Пирiг 718 222
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fiП <Регiонапьнi

електричнi мережi>

Про гrроведення
вiдкритих обговорень

Облдержадмiнiстрацiею розгJUIнуто матерiали щодо вiдкритого
обговорення проекту IнвестицiйноI програми
lщ<регiоналънi електричнi
мережi>>

на 2020 piK, який розмiщено на офiцiйному сайтi пiдприемства.

Пiдтримуемо зазначений проект та повiдомJUI€мо

про вiдсутнiсть пропозицiй

l зауважень.

у

зв'язку

з

неможливiстю особистоi присутностi представника

облдержадмiнiстрацii на засiданнi, просимо провести обговорення 09.10.2019
з урахуванням цього листа-пiдтримки.

Засryпник голови
облдержадмiнiстрацii

В.С. Фiлашкiн

Литвинов Артем Вiкторович
0959з00584
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ДП (РЕГIОНАЛЪНI

Оr,роtпенко Б.А.

Петров С.В.
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директор

ЕЛЕКТРИЧНI
мЕрЕжI>

Адмiнiстративногосподарського
департаменту
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Хворостяной В.М.

ЛГI (РЕI-IОI,IАЛЬНI

ЕJIЕК,ГРИЧНI
МЕРЕЖI))

нач€чIьник вiддiлу
метрологiТ,
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Ходос О.П.
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департаменту
директор
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