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відкритих обговорень щодо пропозицій і зауважень Проекту інвестиційної програми
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2019 рік за регульованим тарифом.

м. Дніпро 19.07.2018

Присутні:
Члени комісії:
Примаченко В.В. -  директор з капітального будівництва та інвестицій, голова комісії,
Дрозд М.П. -  в.о. директора технічного, заступник голови комісії,
Лахно Т.Г. -  в.о. директора комерційного, член комісії,
Тумакова О.Ф. -  провідний інженер ВІП, секретар ВТР.

Представники органів місцевого самоврядування та громадськості:
Родіонова Н.Р. -  Заступник начальника відділу енергозбереження, вугільної промисловості, 
прогнозування розвитку енергетичних підприємств та фінансового забезпечення управління 
паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Дніпропетровської 
облдержадміністрації,
Абрамов В.В. -  Голова Жовтоводської міської ради,
Василенко В.П. -  Голова Вільногірської міської ради.

Запрошені:
Прусенко Р.Г. -  начальник служби технічної підтримки;
Тарасенко О.В. -  директор фінансовий.

Порядок денний:

1. Доповідь представників ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» щодо основних положень інвестиційної 
програми на 2019 рік.

2. Обговорення внесених пропозицій та зауважень щодо Проекту інвестиційної програми 
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2019 рік в термін відкритих обговорень з 12.06.2018 до 
11.07.2018.

3. Прийняття ухвали відкритих обговорень.

Слухали:
Примаченка В.В., який доповів:

проект інвестиційної програми сформований відповідно до заходів, передбачених 
Планом розвитку розподільчих електричних мереж на 2016-2020 роки та Схемою 
перспективного розвитку, відповідно вимог Порядку формування інвестиційних

• • • • •програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії;
про розміри запланованих інвестицій, основні напрямки розподілу інвестицій щодо 
розділів проекту інвестиційної програми ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2019. 
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 2019 рік. Надана 
інформація про порядок надання пропозицій і зауважень до них, дата початку та 
закінчення обговорень. Термін обговорень з 12.06.2018 до 11.07.2018.
Під час відкритих обговорень надійшло ряд пропозицій від зацікавлених сторін, а саме: 
від служби технічної підтримки та технічної служби підприємства.



Пропозиції

Прусенко Р.Г. -  начальник служби підтримки.
Пропозиція надійшла 03.07.2018, а саме:
На виконання Постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 373 «Про затвердження 

мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами та 
розробці програмного комплексу з приєднань (особистого кабінету замовника послуг)», 
внести в проект інвестиційної програми на 2019 рік пункти щодо модернізації кол-центру та 
розробці програмного комплексу з приєднань.

Дрозд М.П. -  заступник директора технічного з високовольтних мереж.
Пропозиція надійшла 11.07.2018, а саме:
Розробка ТЕО «Реконструкція електричних мереж Жовтоводських РЕМ ПрАТ «ПЕЕМ 

«ЦЕК» з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ»
Перехід мереж з 6 кВ на 20 кВ дозволить підвищити ефективність та економічність 

роботи РЕМ та дасть новий поштовх розвитку міста Жовті Води.

Присутні одноголосно підтримали запропонований проект інвестиційної програми з 
урахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли під час відкритих обговорень та 
відзначили необхідність виконання зазначених заходів.

Ухвалили:

1. Відкриті обговорення щодо пропозицій та зауважень Проекту інвестиційної програми 
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2019 рік вважати такими, що відбулися на засадах гласності, 
відкритості, добровільності та свободи висловлювань.
2. Внести зміни до проекту інвестиційної програми враховуючи пропозиції та зауваження, які 
надійшли під час відкритих обговорень.
3. Підтримати проект інвестиційної програми з урахуванням пропозицій та зауважень, які 
надійшли під час відкритих обговорень.
4. Довести зміст Протоколу розгляду пропозицій і зауважень Проекту інвестиційної 
програми ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2019 рік до НКРЕКП та оприлюднити на веб-сайті в мережі 
Інтернет.

Голова комісії

В.о. директора технічного

Член комісії

Член комісії

Член комісії

Член КОМІСІЇ

В.В. Примаченко 

М.П. Дрозд

Т.Г. Лахно

В.В. Абрамов

В.П. Василенко

Н.Р. Родіонова

Секретар комісії О.Ф. Тумакова


