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Обґрунтування до питання щодо внесення змін до інвестиційної
програми ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» на 2016 рік з розподілу
електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами) та постачання електричної енергії
Листом від 17.10.2016 № 12/3569 ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» звернулось до
НКРЕКП з пропозицією (перелік заходів додається) щодо внесення змін до
інвестиційної програми на 2016 рік (далі – ІП), а саме за рахунок зекономлених під
час виконання ІП на 2016 рік коштів у розмірі 3 500 тис. грн (без ПДВ), включити
додаткові об’єми робіт та відповідні обсяги фінансування з:
- реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням СІП на суму 3 078 тис. грн (без
ПДВ);
- розробка ПКД на майбутні періоди на суму 422 тис. грн (без ПДВ);
- збільшення обсягу закупівлі та встановлення приладів обліку.
Цільові напрямки 2016 року

Технічний розвиток мереж
Зниження понаднормативних втрат
Впровадження АСДТК
Інформаційні технології
Зв’язок
Колісна техніка
Інше
Всього

Схвалено НКРЕКП
53 114,10
4 530,60
1 668,90
1 158,28
133,97
4 738,07
987,07
66 331

Пропозиція
Товариства
53 124
4 531
1 669
1 158
124
4 738
987
66 331

Різниця
10
0
0
0
-10
0
0
0

Зазначені зміни погоджені листом Міненерговугілля від 28.11.2016
№ 04/32-12411 (копія додається). При цьому, загальна сума ІП та джерела її
фінансування залишаються без змін.
Відповідно до рішення НКРЕКП від 20.08.2015 ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» на
своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет опублікувало проект змін до
інвестиційної програми на 2016 рік. Згідно з листом Товариства від 11.11.2016
№ 12/3952 протягом 30 календарних днів зауважень та пропозицій до зазначеного
проекту не надійшло.
Управління інвестиційної політики та технічного розвитку розглянуло звернення
Товариства, та з урахуванням позитивного висновку Управління інноваційних
технологій (копія додається) пропонує:
1. Відповідно до пункту 3.11 Порядку формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою
НКРЕ від 13.12.2012 № 1627 (далі – Порядок), схвалити запропоновані ПАТ
«ЕК «Чернівціобленерго» зміни до ІП на 2016 рік.
2. Відповідно до пункту 3.10 Порядку зобов’язати Товариство протягом тижня
надати до апарату НКРЕКП, Міненерговугілля та сектору НКРЕКП у Чернівецькій
області виправлений примірник інвестиційної програми на 2016 рік у електронній
формі та на паперових носіях та оприлюднити її на своєму офіційному веб-сайті в
мережі Інтернет.
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