
Протокол
відкритого обговорення проекту інвестиційної програми ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

на 2021 рік.

10.07.2020 вул. Дмитра Кедріна, 28 м. Дніпро

Запрошені: Представники органів місцевого самоврядування.

П рисутні:
Тюрін В.10. -  Заступник голови обласної ради по виконавчому апарату;
Наріжна О.О. -  Заступник начальника управління - начальник відділу енергетики та 
нафтогазової промисловості управління паливно-енергетичного комплексу та 
енергозбереження Дніпропетровської обласної державної адміністрації,
Салік A.B. -  заступник голови Чечелівської районної у м. Дніпрі ради з питань діяльності 
виконавчих органів.

Від ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

Голова комісії:
Примаченко В.В. -  директор КБІ;
Члени комісії:
Іващук Ф.С. -  в.о. директора технічного;
Коломійчук Г.П. -  директор комерційний;
Румянцева Н.С. -  в.о. начальника ВТВ;
Тумакова О.Ф. -  провідний інженер ВІП, секретар комісії.

Порядок денний:

1. Доповідь представників ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» щодо основних положень
інвестиційної програми на 2021 рік.
2. Обговорення внесених пропозицій та зауважень до інвестиційної програми
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2021 рік в термін відкритих обговорень з 25.06.2020 до 08.07.2020.
3. Прийняття ухвали відкритих обговорень.

Слухали:

Примаченко В.В. доповів, що ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» є оператором системи 
розподілу (ОСР) електричної енергії згідно постанови НКРЕКП від 27.11.2018 № 1533.

Інвестиційна програма на 2021 рік грунтується на підставі Плану розвитку системи 
розподілу (ПРСР) та дотримується вимог Кодексу системи розподілу, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310.

Розробка інвестиційної програми здійснюється ОСР згідно з Порядком формування 
інвестиційних програм ліцензіатів з розподілу електричної енергії від 04.09.2018 № 955 
(Порядок).

Згідно з Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 - проект інвестиційної 
програми на 2021 рік оприлюднено на офіційному сайті компанії в мережі Інтернет та 
проведені відкриті обговорення.

Під час проведення відкритого обговорення з 25.06.2020 по 08.07.2020 зауважень і 
пропозицій не надходило.



Іващук Ф.С. доповів, що до проекту ІП-2021 включені заходи з урахуванням 
необхідності забезпечення належного рівня якості, безпеки та надійності 
електропостачання на довгостроковий період, підвищення енергоефективності 
розподільних мереж, забезпечення кібербезпеки об’єктів системи розподілу, а саме:

75% загального обсягу заплановано на фінансування 1 розділу Будівництво, 
модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання (технічне переоснащення 
підстанцій 150-35 кВ, реконструкція ЛЕП, проектні роботи).

15% загального обсягу заплановано на заходи зі зниження нетехнічних витрат 
електричної енергії.

10% загального обсягу заплановано на заходи: «Впровадження та розвиток АСДТК», 
«Впровадження та розвиток інформаційних технологій», «Впровадження та розвиток 
систем зв'язку», «Модернізація та закупівля колісної техніки», «Інше».

Вирішили:

1. Підтримати проект інвестиційної програми ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2021 рік.
2. Направити проект інвестиційної програми ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2021 рік на розгляд 
та погодження до НКРЕКП.
3. Оприлюднити Протокол відкритого обговорення проекту інвестиційної програми ПрАТ 
«ПЕЕМ «ЦЕК» на 2021 рік на офіційному сайті компанії в мережі Інтернет та направити 
примірник в НКРЕКП.

Заперечення та доповнення: відсутні.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

так

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої 
Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

Представники місцевих органів виконавчої влади та

Заступник голови обласної ради 
по виконавчому апарату

Заступник начальника управління -  
начальник відділу енергетики та 
нафтогазової промисловості 
управління паливно-енергетичного 
комплексу та енергозбереження 

Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації

нів місцевого самоврядування:

В.Ю. Тюрін

О.О. Наріжна

Заступник голови Чечелівської районної 
у м. Дніпрі ради з питань діяльності 
виконавчих органів А.В. Салік



Голова комісії:
Директор
з капітального будівництва та інвестицій В.В. Примаченко

О.Ф. Тумакова

Секретар:
Провідний інженер відділу 
по роботі з інвестиційною програмою



РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення проекту інвестиційної програми ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на

2021 рік.

№
з/п

П.І.Б. Назва організації 
(підприємства)

Посада Підпис

1

2

Тюрін В.Ю.

Наріжна 0 .0

Дніпропетровська 
обласна рада

Заступник
обласної

голови 
ради по

виконавчому апарату
Управління
паливно-
енергетичного 
комплексу та 
енергозбереження 
Дніпропетровської
обласної
державної
адміністрації

Заступник начальника 
управління - начальник 
відділу енергетики та
нафтогазової 
промисловості 
управління паливно- 
енергетичного комплексу 
та енергозбереження 
Дніпропетровської 
обласної державної 
адміністрації

З Салік А.В. Чечелівська 
районна у 
Дніпрі рада

м.
заступник голови
Чечелівської районної у 
м. Дніпрі ради з питань 
діяльності виконавчих
органів_______

4 Примаченко
В.В.

ПрАТ
«ЦЕК»

«ПЕЕМ Директор з КБІ

5

б

Іващук Ф.С. ПрАТ
«ЦЕК»

«ПЕЕМ В.о.
технічного

директора

Коломійчук Г.ГІ ПрАТ
«ЦЕК»

«ПЕЕМ Директор комерційний

7 Румянцева Н.С. ПрАТ
«ЦЕК»

«ПЕЕМ В.о. начальника ВТВ

8 Тумакова О.Ф. ПрАТ
«ЦЕК»

«ПЕЕМ Провідний інженер ВІП


