
Протокол
вiдкритого обговорення проекту

iнвестицiйноi програми ПрАТ ООКiровоградобленерго" на 202L piK (2 сценарiй)

у р аз i засто сування стимулюючого тарифоутвореннrI.

1' |4 " " липня " 2020 р. Студентський бульвар, 15,
м. Кропивницький

Запрошенi:

Голова KoMicii:

Чернявсъкий В.О. - Голова Правлiння ПрАТ "Кiровоградобленерго".

Секретар KoMicii:

Шаян I.B. - нач€шьник вiддiлу iнвестицiйного планування.

Члени KoMicii:
Севiдов С.В. - директор виконавчий ПрАТ "Кiровоградобленерго";
Запорожець B.I. - директор технiчний ПрАТ "КiровоградобленергоО';
Лiхман О.О. - директор комерцiйний ПрАТ "Кiровоградобленерго";
,Щаниленко А.В. - директор фiнансовий ПрАТ ООКiровоградобленерго";

ПрАТ "Кiровоградобленерго".

Члени KoMicii (представники органiв державноi влади, мiсцевого
самоврядування та громадськостi) :

Лобанова С.В. - заступник Голови Кiровоградськоi ОДА.

Присутнi:

Голова KoMicii:

Чернявський В.О. - Голова Правлiння ПрАТ "Кiровоградобленерго".

Секретар KoMicii:

Шаян I.B. - начапьник вiддiлу iнвестицiйного планування.

Члени KoMicii:
Севiдов С.В. - директор виконавчий ПрАТ 'ОКiровоградобленерго";
Запорожець B.I. - директор технiчний ПрАТ "Кiровоградобленерго";
Лiхман О.О. - директор комерцiйний ПрАТ "Кiровоградобленерго";
,Щаниленко А.В. - директор фiнансовий ПрАТ "Кiровоградобленерго";
.Щмитренко А.В. директор з iнформацiйних технологiй
ПрАТ "КiровоградобленергоО'.

Члени KoMicii (представники органiв державноi влади, мiсцевого
самоврядування та громадськостi) :

Лобанова С.В. - заступник Голови Кiровоградськоi ОДА.



Порядок денний:

Обговорення фозгляд пропозицiй та зауважень) проекту iнвестицiЙноI
програми ПрАТ О'Кiровоградобленерго" на 202I piK (2 сценарiй) у разi
застосування стимулюючого тарифоутворення.

СЛУХАЛИ:
Чернявського В.О., Голову Правлiння ПрАТ "Кiровоградобленерго", якиiт

оголосив про початок вiдкритого обговорення проекту IП на 202t piK
сформованого вiдповiдно до 2 сценарiю "Гfuану розвитку системи розподiлу
ПрАТ "Кiровоградобленерго" з 2021 до 2025 роки", що проводиться вiдповiдно до
вимог "Порядку розроблення та поданнrI на затвердження планiв розвитку систем

розподiлу та iнвестицiйних програпd операторiв систем розподiлу", затвердженого
постановою НКРЕКП вiд 04.09.2018 року }lb955 (зi змiнами) та О'Порядку

проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшенъ нацiональноi KoMicii, що
здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунЕtльних посJryг",
затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30.0б.2017 року М866 (зi змiнами).

Проект iнвестицiйноi програми ПрАТ "Кiровоградобленерго" на 202t piK (2
сценарiй) у разi застосування стимулюючого тарифоутворення було оприлюднено
на офiцiйному веб-сайтi Товариства в мережi IHTepHeT у перiод з 02.07.2020 р. по
12.07.2020 р. з метою отримання зауважень та пропозицiй. Про мiсце та час
проведення вiдкритого обговорення було проiнформовано ycix заiнтересованих
осiб. Зауважень та пропозицiй до оприлюднених матерiалiв у встановлений
TepMiH не надходило.

,Щаниленко А.В.о директора фiнансового ПрАТ "Кiровоградобленерго", яка

довела iнформацiю про структуру джерел та обсяги фiнансування проекту
iнвестицiйноi програми на 2021r piK (2 сценарiй) розрахованих за умови
застосування НКРЕКП стимулюючого тарифоутворення.

Запорояtця B.I.o директора технiчного ПрАТ ООКiровоградобленерго"о який
проiнформував про наступне:

проект iнвестицiйноi програми (2 сценарiй) у разi застосування
стимулюючого тарифоутворення розроблено вiдповiдно до "Г[пану розвитку
системи розподiлу ПрАТ "Кiровоградобленерго" з 202L до 2025 роки" та
передбачае реалiзацiю наступних заходiв :

. нове будiвництво 4,255 км ПЛ-t0 кВ;
о нове будiвництво 2-х розвантажувапьних ТП-10 кВ;
. реконструкцiю L|4,287 км ПП 0,4-150 кВ;
. реконструкцiю L3,097 км КЛ 0,4-10 кВ;
. реконструкцiю 8-ми ТП (РП) -10 кВ;
о технiчне переоснащеннrI 10-ти ПС 35-150 кВ в частинi оновлення

обладнання, яке вiдпрацюв€lло свiй нормативний TepMiH;



. розробка проектно-котцторисноi документацii для виконання робiт з
булiвничтва (нове будiвництво, реконструкцiя, технiчне переоснащення) мереж

0,4-150 Ф на майбутнi перiоди.

- основною метою реалiзацii заходiв е:

. дотримання гарантованих показникiв якостi надання послуг
споживачам електричноi енергii Кiровоградськоi областiо визначених постановою
НКРЕКП J\b З75 "Про затвердження Порядку забезпечення стандартiв якостi
електропостачаннrI та надання компенсацii споживачам за ik недотримання" вiд
t2.06.20I8 року;

о пiдвищення енергоефективностi розподiльних мереж шляхом
приведення довжин лiнiй ПЛ-0,4 кВ до визначених СОБУ МЕВ ЕЕ 40. L-00|00227-
01:2016 величин;

. пiдтримання належного технiчного стану енергооб'ектiв
ПрАТ "Кiровоградобленерго" шляхом ik реконструкцii та повноi замiни зношених
елементiв.

реалiзацiя запланованих заходiв в IП на 202| piK (2 сценарiй) не пов'язана з

виконанIuIм робiт з приеднання споживачiв до електромереж
ПрАТ "Кiровоградобленерго".

Лiхмана О.О., директора комерцiйного ПрАТ "Кiровоградобленерго", який
довiв iнформацiю:

- щодо концепцii розвитку та впровадження автоматичноi системи облiку
електричноТ енергii ПрАТ "КiровоградобленергоО' та ocHoBHi переваги
вIIровадження;

- щодо запланованих заходiв направлених на зменшеннrI нетехнiчних втрат,
таких як винесення приладiв облiку у встановлювальнi на фасад будинкiв
однофазнi та трифазнi шафи, а також ящики ЩРЖУ.

.Щмитренка А.В., директора з iнформацiйних технологiй ПрАТ
"Кiровоградобленерго", який довiв iнформацiю щодо напрямкiв розвитку
iнфраструктури iнформацiйних технологiй в Товариствi.

Севiдова С.В., директора виконавчого ПрАТ "КiровоградобленергоО'о який
довiв iнформацiю щодо стану наявноi автотранспортноi технiки та
спецмеханiзмiв, а також про ocHoBHi пiдходи до оновленнrI ii парку.

На запитання, якi надходили, вiдповiдi надав€rли представники
ПрАТ'ОКiровоградобленерго".

застосування стимупюючого
реалiзацii передбачених заходiв.

Присутнi пiдтримаJIи запропонований проект lП2021r року (2 сценарiй) у разi
тарифоутворення та вiдзначили необхiднiсть



Вирiшили:

1. Пiдтримати проект iнвестицiйноi програми ПрАТ "Кiровоградобленерго"
на202| piK (2 сценарiй) у разi застосування стимулюючого тарифоутворення;

2. Оприлюднити протокол вiдкритих обговорень на офiцiйному веб-сайтi
компанii та надати його до НКРЕКП.

Рiшення прийнято одноголосно.

Заперечення тадоповнення: 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 Нацiоналъноi KoMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферах
енергетики та комун€tJIъних посJIуг, затвердженого постановою НКРЕКП вiд l * l
30 червня20|7 року J\Ь8бб. l Гt' 

I

заступник Голови Кiровоградськоi ОДА, Лобанова С.В.

Чернявський Володимир Олександрович

Шаян Iгор Володимирович
(пiдпис секрсгаря)



рЕсстр
rlасникiв вiдкритого обговорення

Nь
з/п

п.LБ. Назва органiзацii
(пiдприемства)

Посада Пiдпис

1 Лобанова С.В. Кiровоградська О.ЩА Заступник Голови

л1

2 Запорожець B.I. ПрАТ "Кiровоградобленерго" ,Щиректор технiчний

J Лiхман о.о. ПрАТ "Кiровоградобленерго" ,Щиректор комерцiйаd

4 ,Щаниленко А.В. ПрАТ "Кiровоградобленерго" ,Щиректор фiнансовий

5 .Щмитренко А.В. ПрАТ "Кiровоградобленерго"
,Щиректор з

iнформацiйних
технологiй -/ Е/>-

6 Севiдов С.В. ПрАТ "Кiровоградобленерго" .Щиректор виконавчий д4


