
«Погоджую»
Перший заступник голови
~~~tJPft ОДА

м, Ргвне " 05 " " вересня " 2018 Р ,

Присутнi:
Голова KOMici):
Крастнський I,В, - директор технiчний ПрАТ «Ргвиеоблеиерго».
Секретар комтсй:
Янчук В,В, - iнженер (з експлуатацi'i) 1 категори ПрАТ «Ргвнеобпенерго»;
Члени комтсй:
Миколайчик А}, - заступник директора технiчного з високовольтних мереж ПрАТ
«Ртвнеобпенерго»;
Залужний Л,С, - начальник ВТС ПрАТ «Ргвнеобленерго»;
Лескавка Д,В, - начальник ВКБ ПрА Т «Ргвнеобленерго»;
Бречко м.п, - заступник начальника управлiння з правовот роботи ПрА Т «Ргвнеобленерго»;
Члени комгей (представники органгв державно) влади, мтсцевого самоврядування та

громадськостт):
Пшеюк ВЛ, - директор департаменту ЖКГ, енергетики та енергоефективносп Ргвненсько)

ОДА;
Свисталюк С,А, - перший заступник голови Ртвненськот обласнот ради;
Коваленко о.п,- начальник iнспекцi', Держенергонагляду у Рiвненськiй областi;
Стасюк Р.п, - депутат Ргвненськог мтськот ради
Порядок денний:
Про схвалення проекту 1П 2019 року ПрАТ «Ргвнеобленерго» (доповiдач Красгнський I,B,),
СЛУХАЛИ:
Красгнського I,B" - про:

проект lП який розроблено з урахуванням «Плану перспективного розвитку ПрА Т
«Ртвнеобленерго» на 2016-2020 роки», «Плану заходiв iз реалтзацй Стратеги роз витку
Ртвненсько)' областi на перiод до 2020 року», якiсного технiчного стану електричних мереж
0,4-1 го-в ПрА Т «Ргвнеобленерго»;
осиовну мету реалтзацй заходiв с лидвишення я косп надання послуг споживачам
електричнот енерги; гпдвищення енергоефективносп окремих енерговузлiв, приведения
показникгв якостi електричнот енергп у вiдповiднiсть до вимог нормативних документтв,
забезпечення належного технiчного стану енергообскпв ПрАТ «Ргвнеобленерго» шляхом
органтзацп тх модернiзацi'l, реконструкцп та повног замiни зношених елеменпв.
розгляд листа вiд Ргвненсько) обласно) державно', адмтнгстрацл NQ 5849/0/0 1-38/18 вiд
23,08,18 року щодо погодження lП ПрА Т «Ргвнеобленерго» на 2019 ргк та на перiод до 2023
РОКУ, Окргм того В листi вiдображено пропозицй райдержадмiнiстрацiй, виконавчих
комггепв рад та ОТГ стосовно включения по можливосп в IП 2019 року та на перiод до
2023 року наступних заходiв:
проведения ремонту електромережi та трансформатора по вул. Коротинськтй у с, Срiбне
Радивилгвського району,
реконструкшя вуличних мереж та обладнання в селах Товпижин, Глибока Долина,
Княгинине, Охматкгв, Перекалг, Хрiнники та селищi Демидiвка Демидiвського району,



часткова замiна дерев'яних електроопор в с. Миротин (вул.Дружба, вул. Б.Хмельницького),

с.В'юнiвщина (вул. Дружба, с.Богдашiв (вул.Садова), с.Новосiлки (вул.Молодiжна,

вул.Мiщанська), с.П'ятигори (вул.Лiсова, вул.Садова, вул.Шляхова), с.Глинськ

(вул.Заольшина, вул.Кропилiвка); замiна трансформатора в селах В'юнiвщина, Богдашiв,

Ступно (вул.Дмитрi), Пiдгайне, П'ятигори, Глинськ (вул.Люовики бiля тракторнот
бригади); модернiзацiя трансформаторног гпдстанцй з метою безперебiйного постачання
електроенергп нормативнот потужиосп КТП-340, КТП-365, КТП-40 1, КТП-3, ЗТП-431,
КТП-445, КТ11-437 (по вулицях Четверта, Друга, Лгсова, Мiзоцька) у с. Здовбиця та
встановлення нового трансформатора в с.Богдашiв (вул. Небеснот Сотнг) Здолбунгвського
району.
будiвництво, модернiзацiя та реконструкшя електричних мереж та обладнання вулиць
Лугова та Колгоспна м. Вараш.
реконструкшя лiнiй електропередачi 0,4 кВ в С.Стовпин (Т11-129) та с.Крилiв (ТП-152. ТП-
160) Корецького району.
реконструкшя, капiтальний ремонт та технгчне переоснащення електричних мереж та
трансформаторних пiдстанцiй в м. Дубно.
забезпечення яктсного електропостачання в с.Моквинськ] Хутори Костопiльського району.

На запитання, якi надходили до директора технiчного були наданi вiдповiдi представниками
ПрАТ «Ргвнеобленерго»,

l1рисутнi пiдтримали запропонований проект 111 l1рАТ «Ртвнеобленерго» 2019 року та
вiдзначили необхiднiсть виконання зазначених технiчно обгрунтованих заходiв.

ВИРIШИЛИ:
1. Пiдтримати проект 1П 2019 року ПрАТ «Ргвнеобленерго».
2. Проаналiзувавши пропозицй Ргвненсько) обласнот державног адмтнгстрацй щодо

можливостi включения в lП 2019 року додаткових заходiв вирiшили, що пiсля стильного
обстеження ПрАТ «Ртвнеобленерго» з Держенергонаглядом обекпв, якi були вказанi в
листi, буде прийняте рiшення про включення даних заходiв в lП 2019-2020 або в план
капремонтiв i при наявностi економп коштiв по пiдсумках виконання IП 2019 року данi
заходи будуть включен: в проектування 2019 року.

3. Довести змiст цього Протоколу до НКРЕКП.
4. Оприлюднити результати втдкритих слухань на офiцiйному веб-сайтi ПрАТ

«Рiвнеобленерго».

Рiшення прийнято одноголосно.

Голова комгоп
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