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відкритих обговорень щодо пропозицій і зауважень Проекту інвестиційної програми на 
2019 рік з додатковими заходами за результатами перевірки діяльності компанії

за 2017 рік (Постанова НКРЕКП від 16.11.2018 № 1452).

м. Дніпро 10.12.2018

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.
Запрошені:
Тарасенко О.В. -  директор фінансовий;
Олійник О.О. -  провідний інженер служби технічної підтримки;
Овчинніков О.О. -  начальник служби засобів обліку електричної енергії.

Порядок денний:

1. Доповідь представників ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» щодо додаткових заходів інвестиційної 
програми на 2019 рік.
2. Внесення пропозицій і зауважень щодо Проекту інвестиційної програми на 2019 рік з
додатковими заходами за результатами перевірки діяльності компанії за 2017 рік (Постанова 
НКРЕКП від 16.11.2018 № 1452).
3. Обговорення внесених пропозицій та зауважень до Проекту інвестиційної програми
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2019 рік в термін відкритих обговорень з 23.11.2018 до 06.12.2018.
4. Прийняття ухвали відкритих обговорень.

Виступили:

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

Примаченко В.В., який доповів, що згідно Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 щодо
проведення відкритих обговорень на офіційному веб-сайті було розміщено Проект



інвестиційної програми на 2019 рік з доповненнями. Термін обговорень з 23.11.2018 до
06.12.2018.

В 2018 році була проведена перевірка діяльності підприємства та прийнята Постанова 
НКРЕКП від 16.11.2018 № 1452. Згідно цієї Постанови та відповідно до встановлення Порядку 
розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних 
програм операторів систем розподілу від 04.09.2018 № 955 передбачити в інвестиційній 
програмі на 2019 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017 
року» без додаткових джерел фінансування на суму економії коштів, що склалась при 
виконанні (фінансуванні та освоєнні) заходів Інвестиційної програми з розподілу електричної 
енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) на 2017 рік, у 
розмірі 4 684,02 тис. грн. без ПДВ.

Проект інвестиційної програми ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2019 рік включає розділи:
Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання 

(технічне переоснащення підстанції 35 кВ, реконструкція ЛЕП, проектні роботи).
Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії.
Впровадження та розвиток АСТДК.
Впровадження та розвиток інформаційних технологій.
Обладнання, що не вимагає монтажу.

Олійник О.О. -  провідний інженер служби технічної підтримки запропонував внести до 
розділу
«Впровадження та розвиток інформаційних технологій» внести впровадження функціональної 
системи SAP/ERP.
Впровадження планується виконати за два етапи протягом двох років: в 2019 та в 2020 році. 

Витрати на впровадження заплановано в обсязі 1 млн. гривень щорічно. Відповідно 
технічного завдання буде впроваджено 5 модулів:
Функціональність «Фінанси» (FI)
Функціональність «Основні засоби» (FI-AA)
Функціональність «Керування матеріальними потоками» (ММ)
Функціональність «ЗБУТ» (SD)
Функціональність «Контролінг» (СО)

Основний економічний ефект буде досягнуто після впровадження системи SAP/ERP та 
об'єднання SAP з програмними комплексами ГІС та ін. Значні витрати на впровадження SAP 
необхідні для зменшення строків впровадження, та отримання максимального економічного 
ефекту.

Овчинніков О.О. -  начальник служби засобів обліку електричної енергії
запропонував внести до проекту інвестиційної програми придбання стенду для регулювання 
та повірки однофазних приладів обліку електричної енергії типу MTS-101. Стенд для 
регулювання та повірки однофазних приладів обліку електричної енергії типу MTS-101- це 
однофазна вимірювальна система призначена для тестування, налаштування та калібрування 
однофазного лічильника електроенергії. Складається з еталонного лічильника електроенергії 
та складових, які дозволяють проводити вищезазначені роботи. Роботи можна проводити в 
ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимі.
За допомогою обладнання буде покращено проведення робіт з перевірки лічильників на стадії 
вхідного контролю та їх обслуговування в поточній діяльності підприємства.

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

Під час відкритих обговорень з 23.1 1.2018 до 06.12.2018. пропозицій і зауважень не 
надходило.



3. Обговорення внесених пропозицій та зауважень до Проекту змін інвестиційної 
програми ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2019 рік в термін відкритих обговорень з 23.11.2018 до
06.12.2018.

Примаченко В.В. -  «Так як, пропозиції і зауваження щодо інвестиційної програми відсутні 
прошу проголосувати за проект інвестиційної програми з доповненнями вцілому».

Присутні підтримали запропоновану пропозицію одноголосно.

4.1. Відкриті обговорення щодо Проекту інвестиційної програми на 2019 рік з додатковими 
заходами за результатами перевірки діяльності компанії за 2017 рік (Постанова НКРЕКП від 
16.11.2018 № 1452) вважати такими, що відбулися на засадах гласності, відкритості, 
добровільності та свободи висловлювань.
4.2. Підтримати Проект інвестиційної програми на 2019 рік.
4.3. 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.

4. Прийняття ухвали відкритих обговорень:

Член комісії

Член комісії

Голова комісії

Заступник голови ком

Член комісії

Член комісії

• • •

О.Ф. Тумакова


