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засідання комісії з відкритого обговорення

плану розвитку системи розпоцілу
ВАТ “Тернопільобленерго”

на 2021-2025 роки
(назва проектурішення)

ВАТ “Тернопільобленерго”,
вул. Енергетична, 2,
м. Тернопіль,

(місце проведення заходу)

Голова Тернопільської обласної державної адміністраціїТруш В.Л.
Голова Тернопільської обласної ради Овчарук В В.

Голова комісії:
Головний інженерВАТ “Тернопільобленерго” Бартків С.П.

Секретар комісії:
Заступник головного інженера з розподільчих електричних мереж -начальник служби розподільчих електричних мереж ВАТ “Тернопіль-
обленерго”Дорош Р.Є.

Члени комісії:
Заступник головного інженера з високовольтних мереж - начальник
виробничо-технічноїслужби ВАТ “Тернопільобленерго”Лещук А.Я.

Провідний інженер - керівник групи перспективного розвитку та
інвестицій служби розподільчих електричних мереж ВАТ “Тернопіль-
обленергоСиниця В.В.
Начальник оперативно-диспетчерської служби ВАТ “Тернопільобленерго”
ВасиліцькийС.І.
Начальник служби ліній 35-110 кВ ВАТ “Тернопільобленерго”Богач І.М.

Начальник служби підстанцій 35 кВ і вище ВАТ “Тернопільобленерго”
Сердюк Т.Б.
Начальник служби релейното захисту та електроавтоматики
ВАТ “Тернопільобленерго”Рогальський В.В.
Начальник служби автоматизації та телемеханіки
ВАТ “Тернопільобленерго”ФранчукМ.І.

Начальник служби засобів диспетчерського та технологічного управління
ВАТ “Тернопільобленерго”Яцунда Р.Б.

Члени комісії-- представники органів державної влади:
Заступник директора департаменту архітектури, містобудування,
житлово-комунального господарства та енергозбереження-начальник
управління житлово-комунального госпоцарства та енергозбереження
Тернопільської ОДА БтшзнюкС.В.
Начальник відділу енергозбереження ТернопільськоїОДА Гиренко М.В.

1. Відкрите обговорення актуалізованого плану розвитку системи
розподілуВАТ “Тернопільобленерго” на 2021-2025 роки.

1.1. Бартківа С.П., який ознайомив присутніх з концептуальними
напрямками перспективного розвитку розполільчих мереж напругою



20-110 кВ, а також мереж 0,4-10 кВ оператора системи розподілу
ВАТ “Тернопільобленерго”.

За результатами аналізу якісного технічного стану повітряні та кабельні
лінії електропередавання розподільчих мереж напругою 0,4-10-20-110 кВ і
основне обладнаннятрансформаторних підстанцій випрацювало нормативні
терміни експлуатації, особливо це стосується підстанцій напругою
35-110 кВ.

Планом розвитку системи рОЗПОДілуВАТ “Тернопільобленерго” на 2021-
2025 роки, який представлений на відкрите обговорення, розроблені
рекомендації щодо реалізації реноваційних і МОДернізаційних заходів для
покращення технічного стану мереж і обладнання ПС 10 і 35-110 кВ із
орієнтацією на пропозиції вітчизняних виробників електромережевих
конструкційта обладнання.

Окрім того, планом передбачений розвиток електричних мереж з
будівництвом нових ПЛ 110 кВ. Особтшва увага надана мережам 110 кВ
м.Тернопіль, які на сьогодні не відповідають вимогам за конфігурацією та
надійністю електропостачання споживачів в умовах стрімкої розбудови
міста та зростанняпотужностей споживання.

Проектом також передбачена реалізація перспективних проектів
переведення діючої мереж 10 кВ на ступінь напруги 20 кВ. Необхідність
зміни конфігурації зумовлена потребою автоматизації розподільтшх мереж- як пріоритетного кроку для підвищення ефективності роботи мереж,
зменшення втрат, забезпечення основних показників якості послуг з
надійності (безперервності) електропостачання - індексів середньої
тривалості відкшочень в системі (ВАШІ) та середньої частоти відключень в
системі (ЗАТЕ І).

12. Дороша Р.Є., який відзначив, що за час проведення відкритих
обговорень проекту Плану розвитку зауваження та пропозиції, від
зацікавлених сторін, не надходили, також відмітив, що реалізація
перспективного плану розвитку системи розподілу
ВАТ “Тернопільобленерго” за інвестиційними програмами в наступні роки,
обіцяє хороші перспективи для можливостей суттєвого покращення
технічного стану електричних мереж та основного обладнання
трансформаторних підстанцій, їх телемеханізації, розвитку автоматичної
системи комерційного обліку електроенергії, комп”ютеризації виробництва
тощо.

1.3. Близнюк С.В.. яка заявила про всесторонню підтримку
департаментом архітектури. містобудування, житлово-комунального
господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної
адміністрації всіх перспективних заходів, визначених ПОДаним до
обговорення актуалізованим Планом розвитку системи розподілу
ВАТ “Тернопільобленерго” на 2021-2025 роки, які сприятимуть
покращенню технічного стану електричних мереж та основного обладнання
трансформаторних підстанцій для забезпечення надійного та якісного
електропостачання споживачів Тернопільської області електричною
енергією та зниженню технологічних втрат електричної енергії при її
транспортуванні.

1.4. Гиренка М.В. - який схвалив концептуальні підходи
ВАТ “Тернопільобленерго” ЩОДО вирішення основних напрямків реалізації
реноваційних і модернізаційних заходів для покращення технічного стану
мереж і обладнання ПС 10 і 35-110 кВ із орієнтацією на пропозиції
вітчизнянихвиробників електромережевих конструкцій та обладнання.

15. Лещука А.Я., який підкреслив, що із схваленням актуалізованого
проєкту Плану розвитку системи розподілу ВАТ “Тернопільобленерго” на
2021-2025 роки перед працівниками Товариства всіх рівнів на сьогодні
постає невідкладне завдання -- всіма наявними засобами сприяти
впровадженню визначених рекомендацій та заходів, для забезпечення



дохідності вкладених інвестицій та забезпечення суттєвого інвестування в
мережі Товариства в наступні роки.

Вирішили: 2.1. Вважати відкрите обговорення актуалізованого Плану розвитку
оператора системи розподілу ВАТ “Тернопільобленерго” на 2021-2025 роки
таким, що відбулося.
22. Підтримати та погодити актуалізованого План розвитку оператора

системирозподілу ВАТ “Тернопільобленерго” на 2021-2025 роки.
23. Надати протокол засідання комісії з відкритого обговорення

актуалізованого Плану розвитку оператора системи розподілу ВАТ
“Тернопільобленерго” на 2021-2025 роки від 22.05.2020 р. М 1/05-20
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетикита комунальних послуг.

Заперечення та
доповнення: Відсутні.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої

Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого
постановою РШРЕКПвід 30 червня 2017 рокуМ 866.

Заступник директора департаменту архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарствата енергозбереження -
начальникуправління житлово-комунального
господарствата енергозбереження
ТернопільськоїОДА Близнюк Софія ВОЛОДимирівна

Начальник відділу енергозбереження
Тернопільської ОДА 7

,

-

.
-- ,.“ Михайло Володимирович

ТЕРИВІПЛЬ
овлєиєгго .

Дорош Роман Євгенович
(прізвище, іміч та по батькові)



РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення

Мо П.І.Б. Назваорганізації Посада
з.п. (підприємства)

1 2 3 4 /1. Бартків ВАТ “Тернопільобленерго” Головштй інженер ' '/
Степан Петрович .

2. Дорош ВАТ “Тернопільобленерго” Заступник головного“ /

РоманЄвгенович інженера 3 розподільчих !

//

електричьшх мереж-начальник служби
розподільчих електричних
мереж [

3. Лещук ВАТ “Тернопільобленерго” Заступник головного / *

' .”

АндрійЯрославович інженера 3 / “

високовольтних мереж- [
начальник виробничо-
технічної служби /

4. Близнюк Тернопільська обласна ЗЗСТУПНИК директора к- и”
Софія Володимирівна державна адміністрація ЕЄПЕФТЗМЄНТУ /рхпектури,

містобудування,
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження - .

начальник управління /
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження

5. Гиренко Тернопільська обласна Началыппс відділу
МихайлоВОЛОДИМИРОВИЧ Державна ашиіністрація ЄНЄРГОЗбЄреЖЄННЯ

6. Сишшя ВАТ “Тернопільобленерго” Провідшип'иі інженер --
Віталій Володимирович КЄРЇВІШК ГРУПИ

перспективного розвитку
та інвестгщій служби
розподільчих електричних
мереж

7. Васипіцький ВАТ “Тернопільобленерго” Началышкоперативно-
Сергій Ігорович диспетчерської служби

8. Богач ВАТ “Тернопільобленерго” Начальник служби ліній
Іван Мшсолайович 35'110 КВ

9. Сердюк ВАТ “Тернопільобленерго” Начальник служби
Тарас Богданович підстанцій 35 кВ і вище .

10. Рогальськшй ВАТ “Тернопільобленерго” Началышкслужби
Василь Володимирович РЄЛЄЙЇЮЮ захисту та

електроавтоматшси і/
11. Франчук ВАТ “Тернопільобленерго” Начальник служби

МиколаІванович автоматизації та
телемехашки

12. Яшнда ВАТ “Тернопільобленерґо” Начальник служби засобів

РоманБогданович дИСПЄТЧЄРСЬКОГОта
технолопчного
управління


