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вiлlсритого обговорення проекту ГI.1Iану розвитку сиотеми розгlодliltу
АТ (ЧЕРI{IГIВОБЛЕНЕРГ()) на 2022-2()26 роки

16.04.2021 м, Черrriгiв

ЗапроrrrеrIi: lIредс,га]]ники Чернiгiвськоi обласноТ ради;
tIредстаI}ники Чернiгiвськоi об;lасlIоТ дерrкавtlоi адмirIiс,граItiТ.

f'оловуlочий:
Iльницький М.В. - Голова l1равлiнrrя А'I кЧЕI'LIIГIВОБJIIjI II1PI'O).

Учасlrики обговореrrrrrr :

(Dелик С.В. * /Iирек],ор технiчний АТ (ЧЕРНIГIВоБJII]НI]РI'О>l

По;riшко С.В, - заступник директора технiчлIого з lIалiйносr,i тa якос,гi розllоlti:lу
електроенергii АТ (ЧЕРНIГIВОБJIЕНЕРГО>;

ГIримак Р.В. - IIачшIьIIик виробllичс1-1,ехlli,ltlоi с.lIужби A'I
(ЧЕРНItlВ ОБJIЕНЕРГО >;

Блауш Д.Я. - заступник голови Чернiгiвськоi обласноi ради.

IIорядок /lеlIllий: обговореllItя проск,гу I1лаlIу розI]итку сис,l,сми розlrtl,,ti:tу A'l'
кЧЕРFIIl'IВОI;JIЕI ItlРГ'()) на2022-2026 роки (lta:li lIpoeKT II.1lalry розви,гку),

Слухали:
I;rьlrицький М.В. (А1' (ЧЕРFIIГIВОБJ]ЕIlЕРГ())) у вс,гуIIIIому словi вil{зlлачив. tlttl

вiдкритi обговореtлня tзiлбуваIо,гься у вiдповiдностi до с,га,г,гi б Закоliу УкраТliи KIlpo особ:tивосti

лоступу /Io iнформаuii у сферах постачанIIя еJIеIfl,ричноI erlepI,iT, природIIоl,о l,a:]y,

теплопостачання, централiзоваI{ого постачання гарячоi води, централlзоваIlого IIи,гного

водоtIостачання та водовiдведення) та Порядку проведенняt вiдкритого обговореIлtrя rlрсlек,гiв

рiшень I-{ацiональноi KoMicii, що здiйснtос: державне реI,улIо ]аIIIIя у сфсрах еIIерl,е,Iики ,га

комунальних посJIуг, затвердхtеного постаIIовоIо I IКРЕКП Birr 30,06.20l7 N9 866 (даli I Iоря.rtок).

IJгi:tHo п.2.1 l1оря,l1ку 05.04,2021 rIa офirliйному веб-сайr,i A'I' кЧI]РIIII'IВОБJlI'1I,IL,.Р['()> бу;Iо

розмill1ено проект Плаrrу розви,Iку для озтrайомлеIIня громадськос,г1 та розrIочато пpollellypy

lзiлкритого обговорення, lзi;lповiдно до яlкоi пропозиriiТ r,а заува енгlя IIриймаJIися Товарис,гtзilм

,гrо 1 5.04.2()2 1 вклtо.rно.

ГIротягом визI{аченого TepMiHy проведсння rзiдlкриr, х обгсlворсгtь rIроltозиtliТ ,I,a

заувa>кення /lo проскту I1:lalry розвитку lзi,ц уrrасllикiв обiсlворсIlIIя IIс llаltхоl(иJIи.

Чернiгiвська обласна державI-Iа адмiтriс,грацiя вислоl]и Ia cBolo тliл,l,римку ,га поI-оl(иjIа

IlpoeKT Плану розвитку листом вiд 15,04.202| JЪ 01-01-15/3031.

Фелик C.I}. (АТ кЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО>) коро,гко Ilроiнформував ttрису,гlliх lIpo tti2lхо7lи

/{о формування проекту [Iлану розвитi(у r,a обсягiв rlередбачених захолiв. I Iовiдомив. Iцо IIpocK,l

ГIлаlrу розвитку с збалансованим ,га I]кJIIочас в собi реалiзаllirо Bcix tIерtlIочерI,ових захоllilз з

будiвництва, реконструкцii та техtriчного IIереоснащення, ,IK IIо о:зtlолi:tылим мере}кам 0,4-10 KI]

так i по мсрсжам З5-110 кВ. Було IIагоJIоIIrено, II1о реаr"riзаuiя заIIJIАIIоваI{их заходiв llас,гь

можлитзiсть суттс]во пiдвиtIIити якiс,гь rIосJIуг з розItо2ii;rу елекl,ричноТ eHepI,iT.

Закцен,гував yl]al,y учасниltiiз натому. IIIo lIpoeкl, II:tally розви,гку ccPopMclBatIo з урахуI]аI{IIям
гlерехо/.Iу'I'сrварис,гtза I Ia с,I,имуJI IоIоче тари фоу,l,вореI IIIя.



Видiлив ряд найбiльшr ва)IgIивих заходiв з ,],очки зору розRи,I"ку Qис,геми розIIодlJIу
електричноi енергiТ в Чернiгiвськiй областi, зокрема:

- булiвrrиuтво ГIС 110l20l|0 кВ кМасани) в м. ЧернiгiI] - /IJIя с1,I]ореII}Iя l{одаl,ковоi,о r{clll,py

}ItивлеIlня мiкрорайону кМасани) lз м. Чернiгiв;
- булiвничтва ПС 110/З5120 кВ <МиI,алiвка) в м. I{iжин Чернiгiвськоi об:Iас,гi /-lля

IIокрац{ен}lя яlсостi Ilадання посJIуг з розпо.ili.ltу еJIектроенергiТ 0пох(ивачам LIi>rtиltсl,коl,о району;
- булiвrrиIt,гво ГIС 35/10 KI} <Ст. Бi.llоус> - з метою :]меIIIIIеIIIIя лов}киIIи c|li,uepiB l0 Kl],

покраtLIення rrадiйнос,гi розподirrу елеttтричlIоi енергiТ та зI{и}ItенIIя в,гра,г в мережах

Чернiгiвського району;
- булiвниltr,во IIС З5110 KI] <IОнiс,гь> в м. Чернiгiв - з Mel,olo IlоllаJlьIIIого розви,гку

iнфраструкlури llelll,pa MicTa Чернiгiв,га забезIIечення його tiадiйIIиN,I розlIоili.;tопл е.lIск,l,роснергii.

Значна частина кошr-iв tlере,rlбачеI]а на peкollc,гpyKIliKl iснуlочих розllо/(i.Ltьчих McperK 0.4-

10 Kl] ,га ,гехнiчltе переоснащення розподi:rьчих ltiдстанцili 35-110 Kl] з замitlсll<) сиJIоI]их
,граrIсформаторill ,га комутаrtiйного обладнання. Проек,гом l1rIarry розви,гку l,aкo}It llере2lбачас,гl,ся

забезtlечент-tя повноi,геJIемехаI{iзацii ПС 35-110 itB та РП-10, впровад)(е}I[lя iлt,гсгроtзаних сис,гем

SСДDД-ОМS ,га системи DMS з меl,ою ав,гоматизацiТ управ.lIitlняI розllо/{i.llьчими мере}ками.

модернiзацiя сисr,еми АСКОЕ, придбанllя сучасноi сtlецтехtliltи ,га itllllc.
У пiдсумку бу:rо повiдомlIено, що проект ПлаItу розвитку гIере/tбачас cтpaтcl,itо розви,гку

енергетики област,i на IIacTyпrIi 5 poKiB ,га вiдповiдас вимоI,ам пlодо забезпе.rеlIItя llадiйltсll,сl

розполiлу електриLIноi енергiТ спох(ивачам ЧернiгiвськоТ об;Iасr,i.

Ii.irayIlI l{.Я. (LlepHil,iBcbKa обrIасIlа рада) IIагоJIосиIз lla lli2lгримlti tllэоскr,у IIrraHy розвиl,ку 
,га

заува}кив, пIо Bci пропозиtlii ЧерlliгiвськоТ об;lасноi ради IIIollo розвитку с.rIектричIIих Mepcxt бу;lи

BpaxoBaHi.

I}ирiпrиlIи: Пiдтримати захо/Iи, IIерелбаченi гlроекr,ом ГIлану розвитку сис,геми розподlJlу
А'Г кЧIlР[{Ii-IВОБJII]}IIjРI'О) па 2022-2026 роки.

ЗаперечеrIIIrI та доповIIеIIIIя: вlдсут[Il.

Вiдкри,ге обгоt]орення проекту П"пану
((LIЕР}{IГIВОБJII1F{I1РI'О )) н а 2022-2026 роки I]Rа}кати
,га вiдкриr,ос,r,i.

розI]итку сисl,сN{и poзl]o/{i;ry А l. 
lф,,

такиI\4,, Iцо вi.цбуJIосIl I]a засаl_(ах r,JIаснсlс,гi ,., ,Е ,'

Вi;_tкрите обговорелlllя llpoeктy Плану розвитку системи розllо2li.;tу А'Г
кЧЕРIJIГIВОБЛЕНЕРГО> на 2022-2026 роки вважати таким, tllo вiдбуJIось з Ilоруulсllня\I
процедури, встаIIовлеllоi Порядком tIроведення вi,цкри,rого обt,овtlреIl1-1я гtроектiв pilпellb
IIацiона_пьноТ KoMiciT, що здiйсIIюе державIIе регуJIIоваIIня у сферах енерl,етики та комуIIzulыIих
послуг, затI]ерд}кеного постаIIовоIо I]KPtrKlI вiл 30 червrIя 2017 року N.r tl66.

I'о.ltовуIоIlий - ['о.ltова [ IравJtiнltя
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