ПРОТОКОЛ № 4
відкритого обговорення проекту «План розвитку системи розподілу
АТ "Прикарпаттяобленерго" на 2020-2024 роки».

26.07.2019р

м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна. 34

ЗАПРОШЕНІ: Федорів В.В. - Заступник голови Івано-Франківської ОДА
ПРИСУТНІ:
Голова комісії:
Костюк В.В. - заступник голови правління АТ «Прикарпаттяобленерго»
Члени комісії:
Сеник О.С. - директор технічний;
Єфімов С.О. - фінансовий директор;
Семеген О.М. - заступник фінансового директора з регуляторно-економічних
питань;
Бондаренко В.М - заступник директора технічного з розподільчих мереж;
Борзов С.О. - представник інституту соціально-економічних досліджень;
Станіславський Б.М. - голова постійної комісії обласної ради з питань захисту
прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення
влади.
Дзеса О.В. - голова постійної комісії обласної ради з питань соціальноекономічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього
бізнесу;
Перевізник В.В. - представник ГО "Громадський інститут аналітики";
Микитка Г.В. - представник ГО "Громадська ініціатива Галичини".
Секретар комісії:
Мудрецька Н.Й. - старший інженер по роботі з інвестиційною програмою.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Презентація

та

обговорення

проекту

«План

розвитку

системи

розподілу

АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2020-2024 роки».
2. Розгляд зауважень та пропозицій, які надійшли у період проведення відкритого
обговорення до проекту «Плану розвитку системи розподілу АТ «Прикарпаттяобленерго»
на 2020-2024 роки».
3. Підведення підсумків та прийняття рішення.

СЛУХАЛИ:
Сеник О.С.:
Відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП
№310 від 14.03.2018 року, компанією розроблено «План розвитку системи розподілу
АТ

"Прикарпаттяобленерго"

на

2020-2024

роки».

У

зв’язку

із

вимогами

НКРЕКП

щодо зміни назви даного проекту і доповненням його новими формами, компанією проводиться
відкрите обговорення даного проекту, тому 12.07.2019 року на офіційному сайті компанії
розміщено «План розвитку системи розподілу АТ "Прикарпаттяобленерго" на 2020-2024 роки».
Повідомлення стосовно початку відкритого обговорення проекту «Плану розвитку системи
розподілу АТ "Прикарпаттяобленерго" на 2020-2024 роки» опубліковано також у газеті
Репортер.
Даний проект «План розвитку системи розподілу АТ

"Прикарпаттяобленерго"

на 2020-2024 роки» визначає обсяги будівництва та реконструкції електромереж товариства
на найближчі 5 років. Відповідно за 2020-2024 рр передбачається:
•

по підстанціях 110/35 кВ: будівництво - 10 підстанцій (110 кВ - 4шт; 35кВ - 6шт),

реконструкцію - 26 підстанцій (110 кВ - 16шт; 35кВ - 10шт), а також для підвищення надійності
роботи мереж 35-110 кВ заплановано провести заміну фізично зношеного та морально
застарілого обладнання, а саме заміна масляних вимикачів на елегазові 110 кВ в кількості 75 шт, на вакуумні вимикачі 35 кВ, в кількості - 184 шт, а також 6-10 кВ в кількості - 80 шт,
при цьому буде проведено модернізацію систем захисту та автоматики.
•

по повітряних лініях 110/35 кВ: будівництво 20 ліній (110 кВ - 10 шт; 35кВ - 5шт)

та реконструкцію (технічне переоснащення) 25 ліній (110 кВ - 19 шт; 35кВ - 6шт).
•

по повітряних та кабельних лініях 0,4-10 кВ: для забезпечення належної якості

послуг при існуючому стані розподільних мереж передбачається технічне переоснащення
1783,36 км ліній (ПЛ -1681,78 км, КЛ - 101,58 км). Першочерговій заміні підлягають аварійні
повітряні лінії гірських населених пунктів, побудовані в 60-70 роках з використанням
непросоченої деревини.
•

по трансформаторних підстанціях 10/0,4кВ: з метою підтримання оптимального

режиму роботи мережі заплановано будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4кВ, заміна
перевантажених силових трансформаторів та заміна щитів на

1481 трансформаторній

підстанції.
Всі

заплановані

заходи

«Плану

розвитку

системи

розподілу

АТ "Прикарпаттяобленерго" на 2020-2024 роки» спрямовано на підвищення надійності
роботи електричних мереж, покращення якості електричної енергії, технічного стану мереж
та зменшення рівня технічних витрат.

Мудрецька Н.И.:
За період відкритих

обговорень

«Плану

розвитку

системи

розподілу

АТ

"Прикарпаттяобленерго" на 2020-2024 роки» з 12.07.2019р. по 25.07.2019р. не надійшло жодних
пропозицій та зауважень.

ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати

та

погодити

проект

«Плану

розвитку

системи

розподілу

АТ "Прикарпаттяобленерго" на 2020-2024 роки».
2. Надати «Протокол проведення відкритого обговорення проекту Плану розвитку
системи розподілу
оприлюднити

АТ

"Прикарпаттяобленерго” на 2020-2024

результати

відкритих

обговорень

на

роки» до
офіційному

НКРЕКП та
веб-сайті

АТ "Прикарпаттяобленерго".

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТА ДОПОВНЕННЯ:

Відкрите обговорення вважається таким, що відбулося на засадах гласності та відкритості.

Ш
Відкрите обговорення вважається таким, що відбулося 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 ро

Заступник голови Івано-Франківської ОДА

Голова комісії

Секретар

/Мудрецька Н.Й./

РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення
№

П.І.Б.

Костюк В. В.
Чернявський М.О.
Сеник О.С.
4

Т

7

т

Єфімов С.О.
Семеген О.М.

п

Посада

АТ «Прикарпаття
обленерго»
АТ «Прикарпаття
обленерго»

Заступник голови правління

АТ «Прикарпаття
обленерго»
АТ «Прикарпаття
обленерго»
АТ «Прикарпаття
обленерго»

Бондаренко В.М.

АТ «Прикарпаття
обленерго»

Мудрецька Н.И.

АТ «Прикарпаття
обленерго»

Станіславський Б.М.

Мельничук В. І.

Підпис

Заступник голови правліь
з адміністративної
діяльності
Директор технічний
Фінансовий директор
Заступник фінансового
директора з регуляторноекономічних питань
Заступник директора
технічного з розподільчих
мереж_______________
Старший інженер по роботі
зШ
Фахівець з юридичних
питань

Луцась А. Є.
Борзов С.О.

10

Назва організації
(підприємства)

Інститут
соціальноекономічних
досліджень
Івано-Франківська
обласна рада

Івано-Франківська
обласна рада

12 Дзеса О.В.

Івано-Франківська
обласна рада

13 Королик М.М.

Івано-Франківська
обласна рада

Г олова постійної комісії
обласної ради з питань
захисту
прав
людини,
законності, правопорядку,
антикорупційної політики,
люстрації та
очищення
влади.
______
Голова постійної комісії
обласної ради
з питань регіональної
політики,
децентралізації та розвитку
місцевого самоврядування
Голова постійної комісії
обласної ради з питань
соціально-економічного
розвитку, управління
комунальною власністю,
розвитку малого та
середнього бізнесу______
Секретар постійної комісії
обласної ради з питань
соціально-економічного
розвитку, управління
комунальною власністю,
розвитку малого та
середнього бізнесу_______

ТУ

