
ІЕіііі-

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ»

ПРОТОКОЛ №2
відкритих обговорень інвестиційно.і. програми з постачання та передачі

електрично.і. енергі.і. на 2018р.

дата проведення відкритих обговорень: 07 вересня 2017р.,10-00 год.
Місце проведення відкритих обговорень: Львівська обл.,  м.Новий Розділ,
вул.Грушевського, 37, `кім. 312.

присутні:
Голова комісі.і. з відкритих обговорень: Ільків І.М. -технічний директор;
Заступник голови комісі.і. з відкритих обговорень: Халак В.В. -заступник
технічного директора;
Секретар відкритих обговорень: Кравчишин О.С. -провідний інженер-
енергетик виробничо-технічного відділу :
Члени комісі.і.

денькович М.І. -начальник юридичного бюро
Вовк С.В. -  начальник планового відділу
Бавза А.В. -провідний  інженер з виробництва, постачання та передачі

електрично.і. енергі.і.  виробничо-технічного відділу.
Представники органів місцевого самоврядування:

Мелешко А.Р. -міський голова м.Новий Розділ.

Порядок денний:
1.доповідь    представників    ТзОВ    «Енергія-Новий    Розділ»    щодо

основних заходів проекту інвестиційно.і. програми з постачання та передачі
електрично.і. енергі.і. на 2018р.

2.Обговорення   проекту   інвестиційно.і.   програми   з   постачання   та
передачі електрично.і. енергі.і. на 2018р.

3.  Прийняття  резолюці.і.  щодо  відкритих  обговорень    інвестиційно.і.
проірами ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» на 2018р.

1. доповідь представників ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» щодо основних
заходів   проекту   інвестиційно.і.   програми   з   постачання   та   передачі
електрично.і. енергі.і.  на 2017р.
Слухали: Ільківа І. М. -  технічного директора ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
про основні напрямки інвестицій у відповідності до проекту інвестиційно.і.
програми з постачання та передачі електрично.і. енергі.і. на 2018р.
Ухвалили:  Підтримати  проект  інвестиційно.і.  програми  з  постачання  та
передачі електрично.і. енергі.і. на 2018р. та відзначити необхідність виконання
зазначених заходів.



2. Виступи та обговорення.
Слухали:  Халака В.В.  - заступника технічного  директора ТзОВ  «Енергія-
Новий РОзділ», який доповів про основні напрямки реалізаці.і. заходів   для
забезпечення  належного  технічного  стану  енергооб'єктів  ТзОВ  «Енергія-
Новий   Розділ»,   приведення   показників   якості   електрично.і.   енергі.і.   у
відповідність      до      вимог      нормативних      документів,      підвищення
енергоефективності    окремих    енерговузлів            шляхом    організаці.і.   .і.х
модернізаці.і., реконструкці.і. та повно.і. заміни елементів;

Бавзу  А.В.-  провідного  інженера з  виробництва,  постачання та
передачі електрично.і. енергі.і.  виробничо-технічного відділу, який доповів про
основні  критері.і.  заміни  однофазних  лічильників  кл.т.  2,5  на  однофазні
лічильники електрично.і. енергі.і. з можливістю дистанційного знятгя показів
класу точності 1,О в житлових будинках , об'єднання в систему АСКОЕ для
покращання   якості    обслуговування    споживачів   та   зменшення   втрат
електроенергі.і..

Пропозиці.і.  та  зауваження  щодо  проекту  інвестиційно.і.  прокрами  з
постачацня  та  передачі  електрично.і.  енергі.і.  на  2018р.  під  час  проведення
відкритих обговорень від органів місцевого самоврядування та громадськості
не надходили.
Ухвалили:    Погодити   проект   інвестиційно.і.   програми   з   передачі   та
постачання електрично.і. енергі.і. на 2018р.
3. Прийняття резолюцій відкритих слухань.
Резоліоція відкритих обговорень:

1.  Відкриті  обговорення,  проведені  на засадах  гласності  та відкритості,
вважати такими, що відбулися.

2.  Підтримати       проект   інвестиційно.і.   проірами   з   постачання   та
електрично.і. енергі.і. на 2018р.

3.  Повідомити  НКРЕКП  про  проведення  відкритих  обговорень  щодо
проекту інвестиційно.і. програми з постачання та електрично.і. енергі.і. на
2018р.   та   оприлюдн
офіційному веб-сайті

Голова Комісі.і.

Заступникголовикомі;Jі:і.`Т`-*
Секретар Комісі.і.

Члени комісі.і.

Міський голова м.Новий Розд

відкритого   обговорення      на

Ільків І.м.


