
ПРОТОКОЛ М.» 3/09-20
засідання комісії з відкритого обговорення

проєкту інвестиційної програми
розвитку ВАТ “Тернопільобленерго” в 2021 році
при переході на стимулююче тарифоутворення

(назва проекту рішення)

ВАТ “Тернопільобленерго”,
14 вересня 2020 р., вул. Енергетична, 2, м. Тернопіль
(дата проведення)

Запрошені:

Присутні:

(місце проведеннязаходу)

Виконуючий обов”язки голови Тернопільськоїобласної державної
адміністрації Труш В.Л.

.
Голова Тернопільськоїобласної ради Овчарук В В.

Голова комісії:
Головний інженер ВАТ “Тернопільобленерго” Бартків С.П.

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

Члени комісії:
Заступник головного інженера з високовольтних мереж - начальник
виробничо-технічноїслужби ВАТ “Тернопільобленерго” Лещук А.Я.
Голова обласної первинної профорганізації НПЕУ
ВАТ “Тернопільобленерго” Пендзей Л.П.
П овідний інжене - ке івника г пи пе спективного озвитк таР

. . .
ІНВЄСТИЦІЙ служби розпод1льчих електричних мереж ВАТ “Терношль-
обленерго” Синиця В.В.
Заступник начальника оперативно-диспетчерської служби
ВАТ “Тернопільобленерго” Волошин І.Г.
Начальник служби підстанцій 35 кВ і вище ВАТ “Тернопіль-
обленерго” Сердюк Т.Б.
Начальник служби релейного захисту та електроавтоматики
ВАТ “Тернопільобленерго” Рогальський В.В.
Начальник служби автоматики і телемеханіки
ВАТ “Тернопільобленерго” Франчук М.І.
Начальник служби засобів диспетчерсько-технологічного управління
ВАТ “Тернопільобленерго” Яцунда Р.Б.
Начальник служби ліній електропередач 35-1 10 кВ
ВАТ “Тернопільобленерго” Богач І.М.
Провідний інженер служби механізації і транспортупо безпеці руху і

техніки безпеки ВАТ “Тернопільобленерго” Хондогій С.В.

Члени комісії- представники органів державноївлади:
Заступник директорадепартаменту архітектури, містобудування, ЖКГ
та енергозбереження - начальник управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження ТернопільськоїОДА Близнюк С.В.
Начальник відділу енергозбереження управління ЖКГ та
енергозбереження департаменту архітектури, містобудування, ЖКГ та
енергозбереження Тернопільської ОДА Гиренко М.В.



Порядок денний:

Слухали:

1. Відкрите обговорення проєкту інвестиційної програми розвитку
ВАТ “Тернопільобленерго” в 2021 році.
І.І.Бартківа С.П., який ознайомив присутніх з проектом

інвестиційної програми розвитку ВАТ “Тернопільобленерго” в 2021
році та наголосив, що проєкт інвестиційної програми розвитку
ВАТ “Тернопільобленерго” в 2021 році, розроблений із врахуванням
Плану розвитку оператора системи розподілу ВАТ
“Тернопільобленерго” на 2021-2025 роки та сформований відповідно
до Постанов НКРЕКП від 26.08.2020р. М9М91608, 1609, 1610 “Про
внесення змін до деяких постанов НКРЕ та НКРЕКП” (Порядку
визначення регуляторної бази активів суб 'єктів природних монополій
у сфері електроенергетики», постанови НКРЕ від 23 липня 2013 року
М) 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання»,
постанови НКРЕ від 26 липня 2013 року М) 1029 «Про застосування
стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами», постанови
НКРЕКП від 05 жовтня 2018 року Мо 1175 «Про затвердження
Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу
електричної енергії») при переході на стимулююче тарифоутворення.

1.2. Лещука А.Я., який зауважив, що відповідно до вимог Постанови
НКРЕКП від 30.06.2017 р. М.» 866 “Про затвердження порядку
проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг” проведено та дотримано усі етапи відкритих
обговорень з 04.09.2020 по 13.09.2020. На офіційному сайті Товариства
оприлюднено проєкт Інвестиційної програми ОСР ВАТ “Тернопіль-
обленерго”. Повідомлення про початок відкритого обговорення та
проект Інвестиційної програми на 2021 рік ОСР ВАТ
"Тернопільобленерго" опубліковані в газеті “Номер один”. За період
відкритих обговорень проекту Інвестиційної програми жодні
пропозиції та зауваження не надходили.

І,.З Дороша Р.Є., який прідкреслив, що особливістю проєкту є те, що
при формуванні цієї Інвестиційної програми, керівництвом Товариства
було прийняте рішення про суттєве збільшення фінансування закупівлі
автотранспорту і спецмеханізмів за розділом 5.6. “Модернізація та
закупівля колісної техніки”.

Це рішення прийняте з метою підвищення рівня експлуатаційного
обслуговування об”єктів електричних мереж для дотримання
затверджених НКРЕКП показників якості електропостачання, які
характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання,
комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії та
якості електричної енергії.

Надійність (безперервність) електропостачання споживача
характеризується такими показниками:

1) індексом середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні
в системі (ЗАІВІ);

2) індексом середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в
системі (ЗАІРІ);

3) індексом середньої частоти коротких перерв в електропостачанні
в системі (МАІРІ)



Вирішили:

Заперечення та
доповнення:

4) розрахунковий обсяг недовідпушеної електроенергії(БМЗ).
1.4. Близнюк С.В. - Заступник директора управління житлово-

комунального господарства та енергозбереження департаменту
архітектури, містобудування, ЖКГ та енергозбереження
Тернопільської ОДА схвалює запропоновані заходи проєкту
інвестиційної програми розвитку ВАТ “Тернопільобленерго” в 2021
році, при переході на стимулююче тарифоутворення, зумовлені
виробничою необхідністю придбання сучасних автомобілів і

спецмеханізмів для забезпечення технологічнихпроцесів з ремонту та
обслуговування електричних мереж з метою підвищення надійності
роботи електричних мереж та якості електричної енергії, яка
надходить до електроустановок споживачів.

1.5.ГиренкаМ.В., який зазначив, що Тернопільська ОДА
зацікавлена у забезпеченні належних умов для ефективного та
надійного функціонування електричних мереж, а тому позитивно
оцінює технічні заходи, які передбачені Інвестиційною програмою в
2021 році.

2.1. Вважати відкрите обговорення проєкту інвестиційної програми
розвитку ВАТ “Тернопільробленерго” в 2021 році при переході на
стимулююче тарифоутворення.таким, що відбулося.
22. Підтримати та погодити проєкт інвестиційної програми

розвитку ВАТ “Тернопільобленерго” в 2021 році при переході на
стимулююче тарифоутворення.

2.3. Оприлюднити результати відкритого обговорення (протокол) на
офіційному шеЬ-сайті Товариства в мережі Інтернет.
24. Надати протокол відкритого обговорення проєкту інвестиційної

програми розвитку ВАТ “Тернопільобленерго” в 2021 році при
переході на стимулююче тарифоутворення від 14.09.2020 р. М 3/09-20
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг.

Відсутні.

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

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 НКРЕКП від 30 червня 2017 року М.) 866. Ні

Заступник директорадепартаменту архітектури, містобудування, ЖКГ та
енергозбереження - начальник управління житлово-комунального господарства та
енергозбереження ТернопільськоїОДА

С.В.Близнюк



архітектури,містобудування,ЖКГ та енер збереження Тернопільської ОДА/(підпис, посадалишище, батьковіуповноваженого представника
місцевих органів виконавчоївлади або органівмісцевого самоврядування)

Начальниквідділу енергозбереження упра іння ЖКГ та енергозбереження депаргаменту

У? М.В Гиренко.

.Ж . Бартків Степан Петрович
(підпис головуючого) (прізвище, ім'я та по батькові)

Дорош Роман Євгенович
(прізвище, ім'я та по батькові)
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2. Лещук ВАТ“Тернопільобленерго” Заступник толовногоі нераз /“”' /
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Андрій Ярославович високовольтних мереж- / '

начальник виробничо-техні 1' «

служби
3. Дорош ВАТ“Тернопільобленерто” Заступник головного інженеіэгч

Роман Євгенович РОЗПОДШЬЧИХелектричних
мереж- начальник служби
розподільчих електричних
мереж

4. Синиця ВАТ “Тернопільобленерго” Провідний інженер-
Віталій Володимирович КЄРІВН'Жа ГРУПИ %

перспективною розвитку та
інвестицій служби
розподільчих електричних
мереж ?

5. Пендзей ВАТ “”Гернопільобленертто” Голова обласної первинної
Лілія ] [авпівна профорганізашїНПЕУ

6. Близнюк Тернопільськаобласна Заступник диРеКТРРа
. . - - ' департаменту архттектури,е на тнт яСвгглана Володимирівна д ржав адм страш містобудування, ЖКГ та

енергозбереження-начальник управління
ЖИТЛОВО-КОМУНЗЛЬНОГО
ГОСПОДЗРСТВЗ та
енергозбереження
Тернопільської ОДА

7. Гиренко Тернопільськаобласна Начальнбик В'ддїЛУ
ч ' ' ' ЄНЄРГОЗ ереженняихаил е жавна ппстраіпяМ 0 ВОЛОДИМИРОВИЧ П Р адм управління ЖКГ та

енергозбереження
департаменту архітектури,
містобудування, ЖКГ та
енергозбереження
Тернопільської ОДА /8. Волошин ВАТ“Тернопільобленерто” Заступник начальника %?Іван Гаврилович оперативно-диспетерськоі'
служби //9. Сердюк ВАТ “Тернопільобленерто” Начальник службиЩТарасБогданович 35 КВ ' вище (Й? ,

10. Рогальський ВАТ “Тернопільобленерто” Начальник служби релейнопо ”

Василь Володимиролвич захистутепетроавюмтжи/' ]
]]. Богач Іван ВАТ“Тернопільобленерго Начальник служби ліній/ ,»-

Миколайович електропередавання 35-110 кВ ,
12. Франчук ВАТ “Тернопільобленерто” Начальник служби автомапабу

МиколаІванович ' телемехантки

13. Яцунда ВАТ “Тернопільобленерго” Начальник служби засобів

Роман Богданович. диспетчерське-технологічного
управління

14. Хондогій ВАТ “Тернопільобленерто”
Сергій Валентинович

Провідний інженер служби
механізацііі транспорту по
безпеці руху і техніки безпеки%


