
Протокол
вiдкритого обговорення проскту змirr до

iнвестицiйноТ програми IIрАТ "Кiровоградобленерго" на 2021 piK.

{( 2З 'r " квiтня " 202| р. Стулентський бульвар, l5,
м. Кропивницький

Запрошенi:

Голова KoMicii:

Чернявський В.О. - Голова Правлiння ПрАТ'ОКiровоградобленерго".

Секретар KoMicii:

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

Члени KoMicii:
Севiдов С.В. - директор виконавчий ПрАТ "Кiровоградобленерt,о";
Запорожець B.I. - директор технiчний ПрАТ "Кiровоградобленерго";
Лiхман О.О. - директор комерцiйний ПрАТ "Кiровоградобленерt,о";
/]аниленко А.В. - директор фiнансовий ПрАТ "Кiровоградобленерго",
Щмитренко А.В. директор з iнформацiйних технологiй
ПрАТ "Кiровоградобленерго".

IIредставIIики органiв державноi влади :

Жалдак В.О. Т.в.о. Голови Кiровоградськоi обласrrоi державлtоi
адмiнiстрацii.

Присутнi:

Голова KoMicii:

Чернявський В.О. - Голова Правлiння ПрАТ "КiровоградобленерI,о".

Секретар KoMicii:

Шаян I.B. - начuLпьник вiддiлу iнвестицiйного планування.

Ч.lrени KoMicii:
Севiдов С.В. - директор виконавчий ПрАТ "Кiровоградоблеrlерго";
Запорожець B.I. - директор технiчний ПрАТ "Кiровоградоблеttерго";
Лiхман О.О. - директор комерцiйний ПрАТ "Кiровоградобленерго";
,Щаниленко А.В. - директор фiнансовий ПрАТ "Кiровоградобленерго";

irrформаrliйrrих техIIологlи

Порядок денний:

Обговорення (розгляд пропозицiй та зауважеttь) проекту змitt /Io
iнвестицiйноТ програми ПрАТ "Кiровоградобленерго" на 2021 piK.



СЛУХАЛИ:

Чернявського В.О., Голову Правлiння ПрАТ "Кiровоградоб"пеttерI,о",
який оголосив про IIочаток вiдкритого обговорення tlроскту змitr /lo
iнвестицiйноТ програми ПрАТ "КiровоградобленерI,о" Ita 202l piK, IIlo

проводиться вiдповiдно до вимог "Порядку розроблення та IIо/lаIIIrя lla
затвердження планiв розвитку систем розподiлу та iнвестиt{iйних tIрограм
операторiв систем розподiлу", затвердженого tIостановою I-IКРЕКГI вiдt

04.09.20l 8 року J\Ъ955 (зi змiнами) та "Порялку tlровелеi{ня вiдкри,гоl,сl
обговорення просктiв рiшень нацiональноi KoMiciT, шIо з/iiйснrое /IержавlIе
регулювання у сферах енергетики та комун€Lльtiих послуг", затвер/IженоI,о
постановою НКРЕКП вiд 30.06.2017 року Jю866 (зi змiнами).

Проскт змiн до iнвестицiйноТ програми IIpAT "КiровоградобленерI,о" }Ia

2021 piK та обrрунтовуючi матерiали було оприлюдIIено на офirriйномlz веб-
сайтi Товариства в мережi lHTepHeT у перiод з 12,04.2021р. ltо 22.04,202lp. з

метою отриман}Iя зауважень та пропозицiй, tlpo мiсце та час IIровеllе}lIiя
вiлкритого обговорення було проiнформовано ycix заiн,гересоваItих осiб.
Зауважень ,га пропозицiй до оприлюднених MaTepia.lriB у tзс,гаttов.ltеttий r,epMirt
не надходило.

Листом М2520/05/09 вiд |4.04.202|р, ПрАТ "Кiровогралоб_llеrlерt,о"
запросило Голову Кiровоградськоi ОДА до участi у вiддкритих обговореIlI{ях
IIроскту змiн до iнвестицiйноi програми на2021 piK, JIистом NsOl-З3/ЗЗ7l0.2 Biit
21.04.202lp, Кiровоградська обласна державна адпцirriсr,рацiя висJlоI]иJIа
пiдтримку вказаного проекту без змiн та зауважеI{ь, а також запропо}l),ваJlа
IlpoBecTlI вiдкритi обговорення без участi представника КiровоlрадськоТ OllA.

Запорожця B.I., директора техlliчtlого IIpAT "КiровоградобленсрI,о". який
гrроiнформував про наступI{е:

09.12.2020 року на вiдкритому засiланнi IIKPEKII прийttято ttocтatroBy JYtl

237lr "Про встановлення тарифiв на послуги з розподiлу еJIек,гриLlrrоТ erlepl,iT
ПрАТ "Кiровоградоб-тlенерго" iз застосуванням стимулюючого регуJIIоFIанttя. У
вiдповiдностi до пiдпункту i пуrrкту 2 постанови НКРЕКП Bi.,i 26.07.20lЗр.
Ml029, протягом першого регуляторного перiоду (202| - 2023 роки) IlpA-I'
"Кiровоградобленерго" мас забезпечити повI{е виконання r-IJIaнy захо/tiв iз
забезшечення достовiрtlостi даtrих для здiйсненtlя моttiторинt,у яксlстi IIocJlyt,
(зокрема шляхом створення систем реестрачii вiдклtочень I} еJIеI{l,рич[lих
мережах б - l50 кВ).

За результатами роботи Товариства у I кварталi та з метоIо свосLIасIIого ,I,a

IIовного виконання плану заходiв iз забезпечення достовiрност,i /lаних /lJlrl
злiЙснення монi,горингу якостi послуг, I1pAT "Кiровогра.l1об_lrеttерt,сl"
запJIановано вI{ест,и змiнрt до iнвестицiйноТ проIрами на 202l piK tз .tас,l,иlti

збi"пьшення обсяl,у робiт по роздiлу 2 "Заходи зi знижеttня неr,ехtriчt{их ви]-ра,I,



електричноТ енергii"' i внесення додаткових заходiв до 3 роздiлу "Вrlровадження
та розвиток АСДТК" та 5 роздiлу'ОВпровадження та розвиток систем зв'язку", а

саме:

о п.2.4 "Розробка tIкД по монтажу ЩРЖУ" розробити додатково
проекти на замiну 99 шт. ЩРЖУ;

о п.3.5 "Розробка ГкД на'оУлаштування АСДУ Бобринецького РЕМ";
о п.3.6 "Розробка ГtкД на "Улаштування АСДУ Щолинського РЕМ";
о п.3.7 "Розробка ПКЩ на'оУлаштування АСДУ Компанiiвського РЕМ";
о п.З.8 "Розробка tIкД на "Улаштування АСДУ Новгородкiвськоt,о

РЕМ";
о п.3.9 "Розробка ПК! на "Технiчне та функцiон€шьне переоснащення

OIK ОДС Товариства";
о п.5.1 "Технiчне переоснащення АТС Кiровоградського мiського РЕМ";
о п.5.2 "Технiчне переоснащення АТС олександрiвського РЕМ";
оп.5.3 "розробка технiко-економiчного обrрунтування rrеобхiдrrостi

модернiзацii системи телефонного зв'язку ПрАТ "Кiровоградобленерго".

Фiнансування зазначених заходiв буде здiйснено за рахунок залучення
eKoHoMii коштiв по заходах) яка з'явилася за результатами провелених процедур
закупiвель протягом I-го квартztлу та за рахунок вимушеного вивi-lrьнення
коштiв з заходу п.4.5 О'Модернiзацiя серверноi iнфраструкr,ури" (за рахунок
зменшення обсягу замiни обладнання та його специфiкачiТ).

Загальна сума iнвестицiйноi програми на 2021 piK з€Lпишаеться без змiн у
cyMi 289 496,00 тис. грн. (без ПЩВ).

Присутнi пiдтримали запропонований проект змiн до iнвестицiйноТ
про|рами ПрАТ "Кiровоградобленерго" 2021- року та вiдзначили необхiдrriс,гь

реалiзачii передбачених заходiв.

Вирiшили:

1. ГIiдтримати проект змiн до iнвестицiйноi програми IIрАТ
"Кiровоградобленерго" на2021 piK;

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

Рiшення прийнято одноголосно.

Заперечення тадоповнення: вiдсутнi

Вiдкрите обговореЕIня вважати таким, Iцо вiдбулось на засадах
гласностi та вi;lкритостi.

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбуJIось з поруIIIеIIItяN4
ПроцеДУри, встановленоi Порядком провелення вiдкритоr,о обt,оворсttttя
проектiв рiшень [{ацiональноТ KoMiciT, що здiйснrос державFIе регулIоваLriIя у



сферах енергетики та комун€tльних послуг, затвердженого постановою Бl
НКРЕКП вiд 30 червня 20|7 року J\b866. l l

Чернявський Володимир О.цексанлрович

Шаян Iгор Володимирович
(пiдпис секретаря)



рЕес,гр
учасникiв вiлкритого обговорення

ЛЪ

з/п
п. I. Б.

Назва органiзаuiТ
(пiлприспrсr,ва) Поса;tа I Ii;tlIIlc

1 Запорожець B.I ПрАТ "Кiровоградобленерго" !иректор
технiчний

2 Лiхман о.о. ПрАT "Кiровоградоблеtrерго" !иректор
комерчiйний

аJ /]аниленко А.В, ПрАТ "Кiровоградобленерго" !иректор
фiнаrrсовий Щй//

4 ffтчrитренко А.В. ПрАТ "Кiровоградобленерго"
Щиректор з

iнфорплачiйrrих
техtlологiй

5 Севiдов С.В. ПрАТ "Кiровоградобленерго" /{иректор
виконавчий

- ----]_-


