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ПРОТОК
відкритих обговорень щодо пропозицій і зауважень Проекту змін інвестиційної програми

ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2018 рік.

м. Дніпро 20.09.2018

Присутні:
Примаченко В.В. -  директор з капітального будівництва та інвестицій, голова комісії,
Іващук Ф.С. -  директор технічний, 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,
Шипка М.Я. -  заступник начальника управління житлово-комунального господарства та 
комунальної власності -  начальник відділу житлово-комунального господарства виконавчого 
апарату Дніпропетровської обласної ради,
Салік A.B. -  заступник голови Чечелівської районної у м. Дніпрі ради.

Порядок денний:

1. Доповідь представників ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» щодо основних положень інвестиційної 
програми та проекту змін на 2018 рік.

2. Внесення пропозицій щодо проекту змін інвестиційної програми на 2018 рік.
3. Обговорення внесених пропозицій та зауважень до Проекту змін інвестиційної 

програми ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2018 рік в термін відкритих обговорень з 14.08.2018 
до 12.09.2018.

4. Прийняття ухвали відкритих обговорень.

Виступили:

1. Примаченко 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» від 14.08.2018 № 60 і на офіційному веб-сайті було розміщено Проект 
змін інвестиційної програми на 2018 рік. Термін обговорень з 14.08.2018 до 12.09.2018. 
Проект змін до інвестиційної програми ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2018 рік включає 
розділи:

Реконструкція ЛЕП -  дві кабельні лінії 10 кВ в смт. Черкаське Новомосковського р-
н у -

Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії -  придбання 1 -фазних та
3-х фазних лічильників.
Впровадження та розвиток інформаційних технологій.
Обладнання, що не вимагає монтажу.



За період відкритих обговорень надійшли пропозиції щодо проекту змін інвестиційної 
програми на 2018 рік.

2. Внесення пропозицій щодо проекту змін інвестиційної програми на 2018 рік.

2.1. Курільний С.О. -  в.о. директора з питань забезпечення бізнесу запропонував внести до 
проекту змін ІП-2018 в розділ «Модернізація та закупівля колісної техніки» придбання:

Автопідйомника телескопічного на базі автомобілю МАЗ 43 71 N2,
Автогідропідйомника АГП-30-А на шасі МАЗ-5340С2-527.
Курільний С.О. доповів що підприємство на сьогодні має 115 одиниць 

автотранспортної техніки, з них понад 75% - техніка 1974-2006 року виробництва. За 2018 рік 
планується списання 12 од. техніки. Парк машин вже кілька років не поповнюється з-за не 
достатку фінансування.

2.2 Курільний С.О. -  в.о. директора з питань забезпечення бізнесу запропонував внести до 
проекту змін розробку проектної документації на забезпечення адміністративної будівлі по 
вул. Дмитра Кедріна, 28 електричним опаленням, як альтернативним забезпеченням тепла в 
зимовий період.

3. Присутні підтримали запропоновані пропозиції одноголосно.

4. Прийняття ухвали відкритих обговорень:
1. Відкриті обговорення щодо пропозицій та зауважень Проекту змін до інвестиційної 
програми ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2018 рік вважати такими, що відбулися на засадах 
гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань.
2. Підтримати та внести пропозиції, що надійшли під час відкритого обговорення, до проекту 
змін інвестиційної програми на 2018 рік.
3. Довести зміст Протоколу розгляду пропозицій і зауважень Проекту змін до інвестиційної 
програми ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2018 рік до НКРЕКП та оприлюднити на веб-сайті в мережі 
Інтернет.
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