
Протокол
вiдкритого обговорення щодо включення додаткових заходiв до проекту

iнвестицiйноi програми ПрАТ "Кiровоградобленерго" на 2022 piK.

" 16 " " листопадL" 2021 Р. Студентський бульвар, 15,
м. Кропивницький

Запрошенi:

Голова KoMicii:

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

Секретар KoMicii:

Шаян I.B. - начrLпьник вiддiлу iнвестицiйного планування,

Члени KoMicii:
Щануча О.В. * заст. директора виконавчого ПрАТ "Кiровоградобленерго";
Запорожець B.I. - директор технiчний ПрАТ "Кiровоградобленерго";
Щаниленко А.В, - директор фiнансовий ПрАТ "Кiровоградобленерго";
f{митренко А.В. - директор з iнформацiйних технологiй
ПрАТ "Кiровоградобленерго".

Ilредставники органiв державноi влади :

Чорна М.В. - Голова Кiровоградськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

Присутнi:

I'олова KoMicii:

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

Секретар KoMicii:

l]]аян I.B. - начаJIьник вiддiлу iнвестицiйного планування.

Члени KoMicii:
flaltyua О.В. - заст. директора виконавчого ПрАТ "Кiровоградобленерго";
Запорожець B.I. - директор технiчний ПрАТ "Кiровоградобленерго";
f{аниленко А.В. - директор фiнансовий ПрАТ "Кiровоградобленерго";
Щмитренко А.В. - директор з iнформацiйних технологiй
ПрАТ "Кiровогралобленерго".

[Iорядоlс денний:

Обговореrrня (розгляд пропозицiй та зауважень) включення додаткових
заходiв до проекту iнвестицiйноi програми ПрАТ "Кiровоградобленерго" на
2022 piK,



СЛУХАЛИ:

Чернявського В.О., Голову Правлiння ПрАТ "Кiровоградобленерго",
який оголосив про початок вiдкритого обговорення щодо вклIочення
додаткових заходiв до проекту iнвестицiйноi програми ПрАТ
"Кiровоградобленерго" на 2022 piK, яке проводиться вiдповiдно до вимог
"Порядку розроблення та подання на затвердження планiв розвитку систем

розподiлу та iнвестицiйних llрограм операторiв систем розподiлу",
затвердженого постановою НКРЕКП вiд 04,09.2018 року Л!955 та "Порядку
проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень нацiональноi KoMicii, що
здiйснlое державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг",
затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30.0б.2017 року Л!866.

Необхiднiсть включення додаткових заходiв до проекту iнвестицiйноi
програми викликана наступним. За результатом розгляду заходiв iнвестицiйноi
програми на 2022 piK фахiвцями НКРЕКП, внаслiдок оптимiзацiI TexHiKo-
економiчних показникiв, вiдсоток фiнансування по 1 роздiлу "Будiвництво,
технiчне переоснащення та реконструкцiя електричних мереж та обладнання"
склав 5З,490% вiд загальноi суми IП. Щаний вiдсоток не вiдповiдас вимозi пункту
2.7 протоколу НКРЕКП ЛЪ48-п/2021 ьiд 02,04.2021р., яким зазначено, що
вiдсоток 1 роздiлу повинен складати не менше 60О%.

lнформацiя щодо додаткових заходiв до проекту iнвестицiйноi програми на
2022 piK та вiдповiднi обrрунтовуючi матерiали були оприлюдненi на
офiцiйному веб-сайтi Товариства в мережi IHTepHeT у перiод з 05.11.2021р. по
15.11.2021р. (включно) 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.

Також вiдповiдно до вимог листа НКРЕКП Ns957Зl]r7.|.2l7-2\ вiд
17.08.2021р., Товариство листом ЛЪ6829/05/09 вiд 10.11.2021р. проiнформувало
центральний апарат НКРЕКП та вiдповiдне територiальне представництво про
дату i час проведення даних вiдкритих обговорень, а також надало необхiдлrу
iнформаuiю для можливостi ознайомлення з обговорюваними матерiалами та
участi представникiв НКРЕКП в обговореннi.

Листом ЛЪ6795/05/09 вiд 10.i1.2021р. ПрАТ "Кiровоградобленерго"
запросило представника Кiровоградськоi обласноi державноi адмiнiстрацii до
участi у вiдкритих обговореннях щодо включення додаткових заходiв до
проскту iнвестицiйноi програми на 2022 piK. У своему листi-вiдповiдi (NoOl-
3Зl1018/0.З вiд 15,11.2021р.) Кiровоградська О!А висловила пiдтримку
включення вказаних додаткових заходiв до проекту iнвестицiйноi програми без
змiн та зауважень, а також запропонувала провести вiдкритi обговорення без

участi представника Кiровоградськоi ОЩА.



llапорожця 13.I., директора технiчIrого ПрАТ "Кiровоградоблеrrерго", яtсltй

rrроiнформував про наступне:

!онаповнення 1 роздiлу iнвестицiйноi програми плануеться виконати
наступними додатковими заходами :

о реконструкцiя 25,204 км ПЛ-З5кВ;
. реконструкцiя 10,713 км ПЛ-0,4кВ;
о будiвництво 24-х ТП 6-10кВ для створення резерву потужностi;
. розробка проектно-кошториýноi документацii для виконання в

майбутнiх перiодах робiт з реконструкцii ТП i КЛ напругою 6-10кВ.
!одаr,ковi заходи були вибранi iз заходiв, передбачених в наступних роках

Г[-rrансlпл розвитку системи розподiлу ПрАТ "Кiровоградобленерго" з 2022 до
2026 роки, який було схвалено постановою НКРЕКП ЛЪ1698 вiд 06,10.2021р.

Реалiзацiя даних заходiв iнвестицiйноi програми направлена на:
. покращення гарантованих показникiв якостi надання послуг

споживачам електричноi енергii Кiровоградськоi областi, визначених
постаrIовою IIКРЕКП NsЗ75 вiд 12.06.2018 року "Про затвердження Порядку
забезпечення стандартiв якостi електропостачання та надання комtlенсацii
споживачам за ix недотримання";

. забезпечення рiвня дозволеноi до використання потужностi об'ектiв
побутових споживачiв на piBнi не нижче нiж 5 кВт;

о пiдвищення енергоефективностi розподiльних мереж шляхом
приведення довжин лiнiй ПЛ-0,4кВ до визначених СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-
00l 00227-01 :2016 величин;

о створення трансформаторноi потужностi (ТП 6-iOKB) для реалiзацii
стандар,гних приеднань;

о пiдтримання наJIежного технiчного стану енергооб'сктiв ПрАТ
"Кiровоградобленерго" шляхом iх реконструкцii та повноi замiни зношених
елементiв.

Присутнi пiдтримали включення запропонованих додаткових заходiв до
проскту iнвестицiйноi програми ПрАТ "Кiровоградобленерго" 2022 року та
вiдзначили необхiднiсть реалiзацii даних заходiв.

Вирiшили:

1. Пiдтримати включення додаткових заходiв до проекту iнвестицiйноi
програми ПрАТ "Кiровоградобленерго" на 2022 piK;

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

Рiшення прийнято одноголосно.



Запере.lенlrя та доповнеIiняl _цiдgIrlri .

LLiаян Iгор Володимирович

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi Б___ll laK l

та вiдкри,тостi, | ]

I}iдкрите обг,оворетrня вважати таким, що вiдбуrrось з порушенням
процеl(ури, встановлеttоi ГIорядком проведенI{я вiдкритого обговорення
проектiв рiшень Нацiоналылоi KoMicii, що злiйснюс державне регулювання у
сферах енергетики та Itомунальних послуг, затвердженого постановою
Нt{РЕКП вiд З0 червня 2017 року Лл866.

Чернявський Володимир Олеltсаrrдрович
(пiдп вуIочоI,о)



рЕсстр
учасникiв вiдкритого обговорен}{я

Назва органiзаIцii
(пiлпрIrспIства)

Запороrкець B.I. ПрАТ "Кiровоградобленерго" fiирекr,ор
тсхttiчний

!апиленко А.В. ПрАТ "Кiровоградобленерго" Щирек,l,ор
фiнансовий

З | Дrrrр.,rпо Н.В. ПрАТ "Кiровоградобленерго"
.Щиректор з

iнфорпIацiйних
техllологiй

l IpA'l' "КiровоградоблсlIсрго" Заст. директора
.Щануча О.В.


