
Зміни до інвестиційної програми 2017 року (частина 2) 
 
 У відповідності до закону України “Про особливості доступу до інформації у сферах 
постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 
постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення” 
ПрАТ “Кіровоградобленерго” повідомляє про терміни проведення відкритого обговорення 
проекту змін до інвестиційної програми 2017 року – початок 16.06.2017р. кінцевий термін 
надання зауважень та пропозицій – 16.07.2017р., обґрунтовані зауваження та пропозиції 
приймаються протягом зазначеного терміну за адресою: м. Кропивницький, Студентський 
бульвар 15, поштовий індекс 25015. 

З метою підвищення надійності та якості надання послуг з постачання електричної 
енергії споживачам, ПрАТ “Кіровоградобленерго” планує реалізувати в рамках інвестиційної 
програми 2017 року наступні додаткові заходи, а саме: 

 реконструкцію 0,535 км ПЛ-0.4кВ від ТП-362 у м. Новомиргород, від якої заживлені 
домоволодіння №29-37 по вул. Е. Присяжного, №2-8 та №5-11 по пров. Банному, №2-6 та 
№5-13 по пров. Тобілевичів; 

 реконструкцію 1,780 км ПЛ 0,4кВ від КТП-1003 у м. Олександрія, від якої заживлені 
домоволодіння №2-18 та №1-21 по вул. Культурній, №6-14 та №1б-11 по пров. Білоруський, 
№2-18 та №3-41по пров. Пащенка, №2-36 та №1-45 по пров. Користівському, №46 на площі 
Покровській (Кірова), Покровська церква по вул. Кременчуцькій №107; 

 реконструкцію 1,538 км ПЛ 0,4кВ від КТП-1010 у м. Олександрія, від якої заживлені 
домоволодіння №2-36 та №1А по вул. Північна, №20-74 на площі Покровській (Кірова), №67 
по вул. Кременчуцька, №1 по пров. Пащенка, №38 по пров. Користівському, станція 
катодного захисту міськгазу; 

 реконструкцію 4,395 км ПЛ-0,4кВ від КТП-1074 у м. Олександрія, від якої заживлені 
домоволодіння №148-178 та №137-167 по вул. Б. Хмельницького, №136-166 та №133-163 по 
вул. Петрівській (Петровського), №1 та №24-32 по вул. Коцюбинського, №1 по вул. 70 років 
Перемоги ( 70років Жовтня), №2-18 по вул. Коцюбинського, №114-164 та №127-177 по вул. 
Київській, №3-41 по вул. 70 років Перемоги (70 років Жовтня), №2-50 та №1-49 по вул. 
Театральна, №2-52 та №1-59 по вул. Чорноліській (Фурманова); 

 реконструкцію 1,782 км ПЛ-0,4кВ від КТП-1146 у м. Олександрія, від якої заживлені 
домоволодіння №21-77 та №26-82 по вул. Ціолковського, №43-71 та №44-50-64/2 по вул. 
Нагірній, №11 по пров. Польовому, №12 по 
вул. Белінського; 

 реконструкцію огорожі та мережі зовнішнього освітлення ПС “ЗЧМ-150/35/6кВ” в м. 
Світловодськ; 

 розробку проектно-кошторисної документації на майбутні періоди, а саме: 
1. На реконструкцію: 

– 1,100 км ПЛ-0,4кВ від ТП-308 в м. Кропивницький; 
 розробка проектно-кошторисної документації “Реконструкція ОІК АСДУ 

Кіровоградського міського РЕМ”; 
 розробка “Проекту розвитку системи засобів диспетчерсько-технологічного 

управління ПАТ “Кіровоградобленерго” на період з 2018 по 2022 рік”; 
 придбання 6-ти зразкових лічильників електричної енергії Check Meter 2,3 Gen X; 
 придбання струмових лещат Flex 3000; 
 придбання 6-ти комунікаційних модулів ТС-485; 
 придбання 1-го автомобіля УАЗ 39095 ВП6 (вантажопасажирська на 7 місць). 
Детальна інформація про заходи передбачені проектом змін до інвестиційної програми 

на 2017 року ПрАТ “Кіровоградобленерго” розміщено на офіційному сайті Товариства 
(www.kiroe.com.ua). 



Засідання комісії по опрацюванню пропозицій та зауважень до проекту змін до 
інвестиційної програми ПрАТ “Кіровоградобленерго”, які надійшли у період проведення 
відкритого обговорення, запланована на 17.07.2017р. о 1400 годині за адресою: м. 
Кропивницький, Студентський бульвар 15, конференцзал. Заявки на прийняття участі в 
роботі комісії приймаються у письмовому вигляді в довільній формі за адресою: м. 
Кропивницький, Студентський бульвар 15, поштовий індекс 25015, протягом терміну 
відкритого обговорення. 


