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висловлених в ходi вщкритих обговорень швестишйнот програми 2019 року (далi Ш) при
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Присутнi:
Голова KOMicil:

Красiнський I.В. - директор технiчний ПрАТ «Ртвнеобленерго».
Секретар KOMicil:
Янчук В.В. - iнженер (з експлуатацй) 1 категори ПрА Т «Ргвнеобленерго»;
Члени комтсй:

Миколайчик A.l. - заступник директора технгчного
з високовольтних мереж ПрАТ
«Рэвнеобленерго»;
Залужний Л.С. - начальник ВТС ПрАТ «Ртвиеобленерго»;
Лескавка Д.В .. - начальник ВКБ ПрАТ «Ргвнеобпенерго»;
Бречко МЛ. - заступник начальника управлгння з правовот р060ТИ ПрА Т «Ргвнеобленерго»;
Члени KOMicil (представники оргашв державнот влади, мiсцевого самоврядування та
громадськосп):
Пшеюк вл. - директор департаменту ЖКГ, енергетики та енергоефективносп Ргвненськог
ОДА;
Свисталюк С .А. - перший заступник голови Ртвненськог обласног ради;
Коваленко о.п.- начальник [нспекцп Держенергонагляду у Рiвненськiй областг;
Стасюк РЛ. - депутат Ргвненськог мтсько)' ради
Порядок денний:
Про схвалення проекту IП 2019 року ПрАТ «Ргвнеобленерго» (доповiдач Красгнський '.В.).
СЛУХАJlli:

Красгнського I.В., - про:
проект 111 який розроблено з урахуванням «Плану перспективного розвитку ПрА Т
«Ргвиеоблеиерго» на 2016-2020 роки», «Плану заходiв iз реалтзацй Стратеги розвитку
Ргвненськот облает! на перiод до 2020 року», якгсного технгчного стану електричних мереж
0,4-1\ ОкВ ПрА Т «Ртвнеобленерго»;
осиовну мету реалтзацп заходiв е гпдвищення
якостi надання послуг споживачам
електричног енергй; гпдвишення енергоефективност!
окремих енерговузл гв, приведения
показникгв якостi електричнот енергп у вiдповiднiсть до вимог нормативних дскумеиттв,
забезпечення належного технгчного стану енергообскттв ПрАТ «Ргвнеобленерго» шляхом
органтзацп Тх модернгзацп, реконструкцй та ловнот замгни зношених елементiв.
розгляд листа вiд Ргвненсько; обласног державно) адмппстрацп N2 5849/0/0 \-3 8/ 18 вiд
23.08.\8 року щодо погодження lП ПрА Т «Ргвнеоблеиерго» на 2019 ргк та на пергод до 2023
року. Окргм ТОГО В листi вiдображено пропозицп райдержадмiнiстрацiй, виконавчих
комггеттв рад та ОТГ стосовно включення по можливостi в IЛ 2019 року та на пергод до
2023 року наступних заходiв:
проведения ремонту слектромереж: 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 селищ: Демидiвка Демишвського району.
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Лугова та Колгоспна м, Вараш,
реконструкцiя лiнiй електропередачi 0,4 кВ в с.Стовпин (ТП-129) та с.Крилтв
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На запитання, якi надходили до директора технiчного були надан: вiдповiдi представниками
ПрА «Ргвнеобленерго».
Присутнi пiдтримали запропонований проект IП ПрА Т «Ргвнеобленерго»
2019 року та
вщзначили необхiднiсть виконання зазначених технiчно обгрунтованих эаход.в.
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ВИРIШИЛИ:
Пiдтримати проект rп 2019 року ПрА Т «Ргвнеобленерго»,
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обстеження ПрАТ «Ргвнеоблеиерго»
з Держеиергонаглядом обскпв, якi були вказанi в
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