Протокол
Розгляду результатів відкритого обговорення
Проєкту Інвестиційної програми
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022 рік
(назва проекту рішення)
__м. Київ______

__15.11.2021__
(дата проведення)

(місце проведення заходу)

Запрошені:
Волинська обласна державна адміністрація, Донецька обласна державна
адміністрація, Луганська обласна державна адміністрація, Львівська обласна
державна адміністрація, заступник генерального директора з технічного розвитку
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» Бабич С.В.
Присутні:
Головуючий: Ковбаса Ф.І. - директор технічний
Секретар комісії:
Сидоров О.Є. – начальник відділу капітального будівництва
управління з технічних питань
Члени комісії:
Аврамова Н.М. - начальник фінансово-економічного управління;
Гренишен М.Т. – начальник відділу автоматизованих систем
комерційного обліку електроенергії Технічного
департаменту;
Долгов

В.І.

- начальник планово-економічного
фінансово-економічного управління;

відділу

Литвин М.А. – начальник електротехнічного відділу управління
з технічних питань;
Матвєєв Є.Л. – начальник відділу інформаційних технологій, та
зв’язку;
Отрошенко Б.А. – заступник начальника управління справами;
Попович В.І. - директор Департаменту дистрибуції
електроенергії;

Суденко О.О. – радник генерального директора;
Хворостяной В.М. – Головний метролог;
Ходос О.П. – начальник управління з технічних питань.
Порядок денний:
1. Представлення та розгляд Проєкту Інвестиційної програми на 2022 рік ДП
«РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».
2. Обговорення пропозицій та зауважень до Проекту Інвестиційної програми
на 2022 рік ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».
3. Підведення підсумків та прийняття рішення.
Слухали:
Начальника управління з технічних питань Ходоса О.П.:
Згідно Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку
системи розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу з метою
проведення відкритого обговорення на офіційному веб-сайті підприємства
www.meregi.com оприлюднено повідомлення щодо початку відкритого
обговорення та розміщено Проєкт ІП 2022 ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ».
Відповідно до п. 5 наказу від 22.03.2021 №26 "Щодо підготовки Інвестиційної
програми на 2022 рік" пропонується розглянути пропозиції та зауваження до
проекту Інвестиційної програми на 2022 рік в межах визначеного обсягу
фінансування.
Начальника відділу капітального будівництва управління з технічних питань
Сидорова О.Є.:
За період громадських обговорень Проекту Інвестиційної програми
на 2022 рік ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» з 03.11.2021 по
12.11.2021 пропозицій та зауважень не надходило.
Проект Інвестиційної програми на 2022 рік ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ» розглянутий та погоджений без зауважень Волинською, Донецькою,
Луганською, Львівською облдержадміністраціями без зауважень, листи підтримки
додаються.

Вирiшили:
1. Пiдтримати та погодити Проект Iнвестицiйноi програми на2022 р\к.
2. Надати Протокол розгляду результатiв вiдкритих обговорень ПроектУ
IнвестицiйноТ програми ДП (РЕГIОНАЛЪНI ЕЛЕКТРИЧНI VlЕРЕЖI)) На
2о22 piK до нкрЕкП та оприлюднити результати вiдкритих обговорень на
офiчiйному веб-сайтi ДП (РЕГIОНАЛЪНI ЕЛЕКТРИЧШ MEPE)I{I)
www.meregi.com.
Заперечення та доповнення: вiдсутнi

вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та
вiдкритостt.
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вiдкрите обговорення вважати таким, Що вiдбулось з порушенням процедури,
встановленоi Порядком проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень
нацiональнот koMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферах енергетики та
комуналЬних посЛуг, затвердженого постаноВою НКРЕКП вiд З0 червня 2017 року
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1. Лист Львiвськоi облдержадмiнiстрацii вiд 10. ||.2021 Jф30-384l0l2,2|
2. Лист Волинськоi облдержадмiнiстрацii вiд l 0.||.202t J\Ъ87 |4l4|l2,2|
3. Лист Луганськоi облдержадмiнiстрацiI вiд 1L.|1.202I N903/01.01-2З-05641
4. Лист,Щонецькоi облдержадмiнiстрацii вiд 1I.1|.2021 J\Ъ0.3/21,-578414,2l

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

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

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ,
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
вул. Винниченка 18, м. Львів, 79008, тел.(032) 295-13-57, е-mail:pek@loda.gov.ua , Код ЄДРПОУ 40303264

ДП «Регіональні
електричні мережі»
Щодо Інвестиційної
програми на 2022 рік
На лист від 04.11.2020 № Д4-03/1654 щодо відкритого обговорення
проєкту Інвестиційної програми ДП «Регіональні електричні мережі» на
2022 рік повідомляємо.
Департамент
проаналізував
виконання
Інвестиційних
програм
ДП «Регіональні електричні мережі» за 2019 та 2020 роки і зауважує, що
Інвестпрограми в частині Львівській області були виконані: у 2019 році – на
39,4%, а у 2020 році – на 62,1%.
Листом від 26.10.2021 № 30-283/0/2-21 департамент звернувся до
ДП «РЕМ» щодо надання звіту про виконання Інвестпрограми за 9 місяців
2021 року в частині Львівській області, яка, згідно з отриманою інформацією,
виконана лише на 3,6%.
Зазначимо, що облдержадміністрація зацікавлена у модернізації
енергетичного обладнання на території області, але неналежне фінансування
заходів Інвестиційних програм ДП «Регіональні електричні мережі» може
негативно вплинути на надійність та безперебійне постачання електроенергії
споживачам Львівської філії ДП «РЕМ».
Обласна державна адміністрація не має зауважень та пропозицій щодо
обсягу робіт, передбаченого проєктом Інвестпрограми ДП «РЕМ» на 2022 рік
по Львівщині, але, враховуючи зазначене вище, просимо вжити заходів для
виконання Інвестпрограми ДП «РЕМ» на 2021 рік в частині Львівської області
в повному обсязі та в подальшому забезпечити 100-відсоткове фінансування
заходів Інвестпрограм для Львівської філії.

Директор

Ярослав Романюк 275-01-51

Богдан КЕЙВАН

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 № Д4-03/1657

від 08.11.2021

ДП «Регіональні електричні мережі»

На ваш лист стосовно проведення 15 листопада 2021 року відкритого
обговорення Проєкту інвестиційної програми ДП «РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022 рік обласна державна адміністрація інформує
про відсутність зауважень до згаданого вище проєкту.
Просимо взяти цей лист до уваги під час прийняття рішення із зазначеного
питання.

Заступник голови

Сергій Вишневський 778 222

Ігор ЧУЛІПА

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, 93406
тел. (+38 0645) 70-50-85, факс (+38 0645) 70-50-86
info@loga.gov.ua, http://www.loga.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022450

___________________№____________________
На № ______________від _____________

Луганська обласна державна
адміністрація

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖИ»

Від 11.11.2021 №03/01.01-23-05641

Згідно з вашими листами від 08.11.2021 № Д4-03/1656, від 09.11.2021
№ Д4-03/1676 проєкт Інвестиційної програми ДП «РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022 рік та План розвитку системи розподілу
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022-2026 роки розглянуто та
погоджено без зауважень.
Просимо розглянути проєкти без нашої участі.

Перший заступник голови

Віталій Сурай 0504266839

№ 03/01.01-23-05641 від 11.11.2021
Підписав: Смирнов Олексій Іванович
11.11.2021 15:12:20
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000DED13000AD918D00
Дійсний: з 29.12.2020 09:25:33 по 29.12.2022 09:25:33

Олексій СМИРНОВ
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Аврамова Н.М.
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Назва органiзацii
(пiдприемства)

Посада

ДП (РЕГIОНАЛЬНI

нач€Lпьник

ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI)

фiнансовоекономiчного
управлiння

]

l

1

Бабич С.В.

Пiдпис

ДП (РЕГIОНАЛЬНI
ЕЛЕКТРИЧНI

заступник
генер€tльного

МЕРЕЖI)

директора з
технiчного
розвитку

Гренишен М.Т.

ДП (РЕГIОНАЛЬНI
ЕЛЕКТРИЧНI

мЕрЕжI>

автоматизованих
систем
комерцiйного
облiку
електроенергiТ

технiчного
департаменту
4
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Щолгов B.I.

Литвин М.А.

ДП (РЕГIОНАЛЪНI
ЕЛЕКТРИЧНI
MEPENtI>

щ;рЁiiондлiЁi

ЕЛЕКТРИЧНI
MEPENtI)

нач€UIьник

плановоекономiчного
вiддiлу

.

фiнансовоекономiчного
управлiння
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управлiння
технiчних питань

I

Матвеев С.Л.

ДП (РЕГIОНАЛЬНI

ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI)

вiддiлу
iнформацiйних
технологiй та
зв'язку

нач€чIьник

\

Отрошенко Б.А.
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Попович B.I.

i
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ДП (РЕГIОНАЛЬНI

ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI)

ДП (РЕГIОНАЛЬНI

ЕЛЕКТРИЧНI
МЕРЕЖI)
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Суденко О.О.
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ДП (РЕГIОНАЛЬНI

ЕЛЕКТРИЧНI
MEPE}KI)

Хворостяной В.М.

i

МЕРЕЖI)
Ходос о.П.
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управлiння
справами
директор
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заступник

генер€tльного

директора

Головний
метролог
нач€Lпьник

.

'МЕРЕЖI>

управлiння з
технiчних питань
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