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Присутні:
Примаченко В.В. - директор з капітального будівництва та інвестицій, голова комісії,
Іващук Ф.С. - директор технічний, заступник голови комісії,
Колосов A.B. - директор комерційний, член комісії,
Тумакова О.Ф. - провідний інженер ВІГІ, секретар ВТР,
Представники органів місцевого самоврядування та громадськості:
Кирпичов Е.О. - начальник Управління паливно-енергетичного комплексу Дніпропетровської
ОДА,
Варницький Р.Ю. - заступник начальника ВКБ та ЖКХ по КБ Вільногірської міської ради,
Харітонов Є.Б. - заступник міського Голови Жовтоводської міської ради,
Руденко М.П. - заступник Голови Правління ОСББ (Кедріна, 47),
Галігузова В.М. - Голова Правління ОСББ «Панікаха,97»,
Карабаєв A.B. - Голова Правління ОСББ (Робоча, 152),
Криворучко В.В. - Голова правління ОСББ (Космонавтів, 26)
Порядок денний:

1. Доповідь щодо внесених пропозицій та зауважень Проекту інвестиційної програми
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2018 рік в термін відкритих обговорень з 21.07.2017 до
20.08.2017.
2. Обговорення.
3. Прийняття ухвали відкритих обговорень.
Слухали:

Примаченка В.В., який доповів, що згідно Постанови НКРЕКП від 25.05.2017 № 701
щодо проведення відкритих обговорень в засобах масової інформації (газеті Вісті
Придніпров’я) і на офіційному веб-сайті було розміщено Проект інвестиційної програми на
2018 рік. Надана інформація про порядок надання пропозицій і зауважень до них, дата початку
та закінчення обговорень.
Термін обговорень з 21.07.2017 по 20.08.2017.
Надав характеристику заходів інвестиційної програми підприємства на 2018 рік.
За період відкритих обговорень надійшли пропозиції і зауваження :
Від ТОВ «Автотрейдінг» надійшла пропозиція по заміні автомобілів Renault LOGAN, що
вказані в проекті ІП-18 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на автомобілі Skoda Combi New, що мають
поліпшені ходові якості та знаходяться в тій же ціновій категорії.
Запропонував зареєструвати пропозицію ТОВ «Автотрейдінг».

Виступили:

Харітонов Є.Б. - заступник міського голови Жовтоводської міської ради:
Запропонував затвердити пропозицію по заміні автомобілів Renault LOGAN, що вказані в
проекті ІП-18 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на автомобілі Skoda Combi New.
Затвердити заходи інвестиційної програми на 2018 рік.
Кирпичов Е.О., який зазначив, що модернізація об’єктів енергетики є першочерговою справою
в підвищені якості та надійності електропостачання. Крім того, відмітив, що перехід мереж на
клас напруги 20 кВ позитивно посприяє в справі зменшення наднормативних втрат
електроенергії та подальшому збільшенню інвестиційній привабливості області.
Відмітив, що зауважень до Проекту інвестиційної програми не має.
Ухвалили:

1. Відкриті обговорення щодо пропозицій та зауважень Проекту інвестиційної програми
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2018 рік вважати такими, що відбулися на засадах гласності,
відкритості, добровільності та свободи висловлювань.
2. Прийняти пропозиції, що надійшли під час відкритих обговорень від зацікавлених сторін.
3. Скорегувати проект інвестиційної програми враховуючи зауваження та пропозиції, що
надійшли під час відкритих обговорень.
4. Протокол розгляду пропозицій і зауважень оприлюднити на веб-сайті в мережі Інтернет
протягом чотирнадцяти календарних днів з дати кінцевого строку прийняття пропозицій і
зауважень з питань, внесених на відкрите обговорення з наданням НКРЕКП листа щодо
проведених відкритих обговорень.
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