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Обґрунтування до питання щодо внесення змін до інвестиційної програми
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» на 2016 рік з розподілу електричної енергії
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та
постачання електричної енергії
Листом від 20.10.2016 № 59/ис-6383 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» звернулось до
НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до інвестиційної програми на 2016 рік (далі –
ІП).
Товариство пропонує за рахунок зекономлених коштів під час виконання ІП на 2016
рік у сумі 451 тис. грн (без ПДВ) та вилучення низки заходів на загальну суму 22 030,81
тис. грн (без ПДВ) включити до ІП заходи з:
- до фінансування заходів 2015 року на загальну суму – 13 050,07 тис. грн (без ПДВ);
- модернізації ПС-110/35/6 кВ «Слов’янськ» у сумі 429,52 тис. грн (без ПДВ);
- модернізація ПС-35-10 кВ в частині заміни трансформаторів струму на загальну
суму – 525,37 тис. грн (без ПДВ);
- заходи з удосконалення приладів обліку на загальну суму – 4 543,52 тис. грн (без
ПДВ);
- закупівлю автокрану 40 т на суму 3 933,33 тис. грн (без ПДВ).
тис. грн (без ПДВ)

Цільові напрямки 2016 року

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

Схвалено НКРЕКП
47 213
4 500
1 189
4 000
725
2 850
563
61 039

Пропозиція
Товариства
45 779
5 068
1 357
3 534
1 004
3 933
363
61 039

Різниця
-1 434
568
169
-466
280
1 083
-200
0

Зазначені зміни погоджені листом Міненерговугілля від 24.11.2016 № 04/32-12265 .
При цьому, загальна сума ІП та джерела її фінансування залишаються без змін.
Відповідно до рішення НКРЕКП від 20.08.2015 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» на
своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет опублікувало проект змін до
інвестиційної програми на 2016 рік. Згідно з листом Товариства від 28.11.2016 №
59/541/ис 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 , пропонує прийняти протокольне рішення такого змісту:
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 «ДТЕК
Донецькобленерго» зміни до ІП на 2016 рік.
2. Відповідно до пункту 3.10 Порядку зобов’язати Товариство протягом тижня
надати до апарату НКРЕКП, Міненерговугілля та відділу НКРЕКП у Донецькій 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.
Директор ДРВСЕ
К. Сушко
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Обґрунтування до питання щодо внесення змін до інвестиційної програми
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» на 2016 рік з розподілу електричної енергії
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та
постачання електричної енергії
Листом від 17.10.2016 № 02/16069 ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» звернулось до НКРЕКП
з пропозицією 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 5 769 тис. грн
(без ПДВ), включити додаткові об’єми робіт та відповідні обсяги фінансування з:
- реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням СІП на суму 3 369 тис. грн (без ПДВ);
- технічне переоснащення ПС-110/10 кВ «ЗСА» на суму 2 083 тис. грн (без ПДВ);
- обладнання для встановлення АСКОЕ на суму 148 тис. грн (без ПДВ);
- придбання тепловізора Pulsar, електротельфера канатного та напівавтомата
зварювального ПАТОН на суму 170,3 тис. грн (без ПДВ).
Цільові напрямки 2016 року

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

Схвалено НКРЕКП
81 885,14
10 725,21
1 297,00
2 623,63
2 005,00
8 018,01
2 591,00
109 145

Пропозиція
Товариства
81 885
10 725
1 297
2 624
2 003
8 019
2 591
109 145

Різниця
0
0
0
1
-2
1
0
0

Зазначені
зміни
погоджені
листом
Міненерговугілля
від
21.11.2016
№ 04/32-12128 При цьому, загальна сума ІП та джерела її фінансування залишаються без
змін.
Відповідно до рішення НКРЕКП від 20.08.2015 ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» на
своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет опублікувало проект змін до інвестиційної
програми на 2016 рік. Згідно з листом Товариства від 31.10.2016 № 02/16724 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
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
«Житомиробленерго» 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 Житомирській 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.

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко
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Обґрунтування до питання щодо внесення змін до інвестиційної програми
ПАТ «Київенерго» на 2016 рік з розподілу електричної енергії (передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання
електричної енергії
Листом від 27.10.2016 № 42АУ/142ОРЕ/11372 ПАТ «Київенерго» звернулось до
НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до інвестиційної програми на 2016 рік.
Товариство пропонує наступне:
Інвестиційна програма 2015 року при плані 294,85 млн.грн профінансована та
закрита актами виконаних робіт на суму 246,87 млн.грн, або на 83,7% (відхилення
становить 47,98 млн.грн), в т.ч.:
 перехідні проекти 2014 року - план 38,02 млн.грн, виконані в повному обсязі
та профінансовані на суму 32,1 млн.грн, економія становить 5,92 млн.грн;
 проекти 2015 року – план 256,83 млн.грн, профінансовані на суму
214,76 млн.грн, або на 83,6% (відхилення становить 42,06 млн.грн).
З метою освоєння зазначених коштів в повному обсязі до кінця 2016 року
просимо погодити використання зазначених коштів на наступні напрямки:
- економію коштів по перехідним проектам 2014 року в розмірі 5,92 млн.грн
пропонуємо направити на викуп обладнання Міжнародного виставкового
центру (МВЦ) РП-414 та КЛ-10 кВ. Після проведення переговорів досягнута
домовленість з МВЦ щодо викуп зазначеного обладнання за результатами
незалежної експертизи його вартості;
- по проекту «Реконструкція КЛ 110 кВ ПС «Октябрьска» - ПУ31ПС «Мотоциклетна» №1,2 в 4 кварталі планується освоєння коштів 2015 року
в сумі - 16,1 млн.грн та коштів 2016 року в сумі - 6,0 млн.грн, тобто до кінця
року заплановано профінансувати та закрити актами виконаних робіт - 22,1
млн.грн;
- по проекту «Будівництво ПС 110/10 кВ «Брест-Литовська» з КЛ-110 кВ
«ВУМ Брест-Литовська» проект в 2015 році не розпочинався через
необхідність завершення робіт по більш приорітетним проектам 2015 року.
Коригуванням Інвестиційної програми 2016 року поданим Товариством
23.06.2016 до Міненерговугілля та НКРЕКП передбачалось направити кошти
в
розмірі
3,24 млн.грн на збільшення обсягів робіт по ПС Гарнізонна (проект схвалено
в ІП 2015 та 2016 р.р. та пройшов повторну експертизу в 2016 році на
додаткові обсяги робіт). У зв’язку з довготривалим погодженням зазначеного
коригування в Держенергонагляді (погодження отримано лише 13.09.2016)
збільшення обсягів робіт по ПС Гарнізонна ще не пройшло процедуру
погодження в НКРЕКП та триває;
- по проекту «Модернізація ПС «Вокзальна» в частині заміни трансформаторів
напруги ТН-110 кВ» проект поданий за рахунок економії коштів 2015 року до
коригування ІП 2016 року на суму 2,2 млн.грн у зв’язку з аварією яка виникла
на ПС Вокзальна в 2016 році. Отримано погодження Міненерговугілля та
Держенергонагляду на заміну 6-ти ТН-110 кВ лише після повторення
аварійної ситуації та вибуху 2-го ТП-110 кВ (коригування погоджено
Держенергонаглядом 13.09.2016);

- по проекту «Реконструкція зовнішніх інженерних мереж під будівництво
нового міжнародного пасажирського терміналу аеропорту «Київ» (Жуляни),
який включає в себе реконструкцію ПС «Гарнізонна», ПС «Нікольська»,
будівництво КЛ 35 кВ Нікольська-Гарнізонна та КЛ 10 кВ Гарнізонна – РП
267» при плані 47,9 млн.грн виконано на 36,1 млн.грн, в 4 кварталі планується
профінансувати та закрити актами виконаних робіт 11,8 млн.грн.
Інвестиційна програма 2016 року при плані 288,69 млн.грн профінансована на
74,86 млн.грн, або 25,9% (відхилення становить 213,8 млн.грн).
В 4 кварталі 2016 року планується профінансувати заходи ІП 2016 року ще на
104,0 млн.грн, решта коштів в розмірі 109,8 млн.грн діляться на проекти за якими
очікується:
 невиконання в сумі - 57,0 млн.грн (через блокування рахунків Товариства
фінансування ІП 2016 року було відкладено/перенесено на кінець року, що в
значній мірі стримувало темпи виконання інвестпрограми);
 економія коштів в сумі – 52,8 млн.грн (по проектам за якими проведені
конкурсні торги, укладені договори, сплачені аванси за обладнання та
будівельно-монтажні роботи).
З метою освоєння зазначених коштів в повному обсязі до кінця 2016 року
Товариством прийнято рішення щодо необхідності зміни/переносу термінів початку
робіт з 2017 на 2016 рік по проектам на які виконана проектна документація та є
експертизи. За цими проектами в 2016 році необхідно провести конкурсні торги на
закупівлю та постачання обладнання довготривалого терміну виготовлення для
можливості своєчасного початку робіт по цим проектам в 2017 році, враховуючи
викладене просимо погодити використання зазначених коштів на наступні
напрямки:
1) очікуване невиконання на суму 57,0 млн.грн пропонується освоїти в 4
кварталі 2016 року за рахунок:
- по проекту «Реконструкція зовнішніх інженерних мереж під будівництво
нового міжнародного пасажирського терміналу аеропорту «Київ» (Жуляни),
який включає в себе реконструкцію ПС «Гарнізонна», ПС «Нікольська»,
будівництво КЛ 35 кВ Нікольська-Гарнізонна та КЛ 10 кВ Гарнізонна – РП
267» сплатити аванс на суму 6,0 млн.грн за виготовлення та постачання
обладнання з довготривалим терміном виготовлення;
- по проекту «Технічне переоснащення РУ 10 кВ на ПС 110/30/10 кВ
«Солом’янська» сплати аванс на суму 21,0 млн.грн за виготовлення та
постачання обладнання (комірок) з довготривалим терміном виготовлення;
- по проектам II розділу «Закупівля однофазних, трифазних лічильників
електричної енергії з встановленням у побутових споживачів», «Закупівля та
встановлення Смарт-систем на ТП Компанії» планується закупівля обладнання
та виконання монтажних робіт з їх встановлення на суму - 25,3 млн.грн;
- по проектам VII розділу запланована закупівля обладнання/інструментів та
оплата за виконання будівельно-монтажних робіт по встановленню сигналізації
на 400 ТП/РП на суму – 4,7 млн.грн.
2) очікувану економію коштів на суму 52,8 млн.грн пропонується направити на:

- новий проект «Заміна трансформаторів Т1 та Т2 на ПС 110/10 кВ «Центр»
профінансувати закупівлю 2-х трансформаторів потужністю 63 кВа на
суму 25,4 млн.грн;
- новий проект «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Центр» із заміною приладів
релейного захисту та АСУ ТП» профінансувати закупівлю обладнання з
довготривалим терміном виготовлення (комірок) на суму 6,3 млн.грн;
новий проект «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Позняки» в частині добудови
закритого розподільчого пристрою (ЗРП) із будівництвом транзиту 110 кВ «ТЕЦ-5 Позняки» профінансувати закупівлю обладнання з довготривалим терміном
виготовлення (комірок) на суму 21,1 млн.грн.
Зазначені зміни погоджені листом Міненерговугілля від 28.11.2016
№ 04/32-12412.
Відповідно до рішення НКРЕКП від 20.08.2015 ПАТ «Київенерго» на своєму
офіційному веб-сайті в мережі Інтернет опублікувало проект змін до інвестиційної
програми на 2016 рік. Згідно з листом Товариства від 02.12.2016 №
42АУ/141ОРЕ/12527 протягом 30 календарних днів зауважень та пропозицій до
зазначеного проекту не надійшло.
Управління інвестиційної політики та технічного розвитку розглянуло звернення
Товариства та 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), прийняти постанову НКРЕКП, якою
схвалити інвестиційну програму ПАТ «Київенерго» на 2016 рік у сумі 372 632 тис грн
(без ПДВ), додавши до джерел її фінансування "Невикористані кошти 2015 року" у
сумі 83 940 тис. грн (без ПДВ).
2. Відповідно до пункту 3.10 Порядку зобов’язати Товариство протягом тижня
надати до апарату НКРЕКП, Міненерговугілля та управління НКРЕКП у м. Києві та
Київській 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.
Директор Департаменту
із регулювання відносин у
сфері енергетики

К. Сушко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

Київ

№ ___________________

Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 24 грудня 2015 року № 3057
Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня
2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 2015 року
№ 3057 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на
постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Київенерго»
такі зміни:
у пункті 3 цифри «288 692» замінити цифрами «372 632»;
додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

Голова Комісії

Д. Вовк

Додаток 2
до постанови НКРЕКП
______________ №_________

Джерела фінансування Інвестиційної програми на 2016 рік
з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами) та постачання
електричної енергії за регульованим тарифом
ПАТ «Київенерго»

Джерела фінансування
Амортизація
Інші джерела, у т.ч.:
реактивна електроенергія
небаланс ТВЕ
Невикористані кошти 2015 року
Разом (без урахування ПДВ)

Директор Департаменту
із регулювання відносин у сфері енергетики

тис. грн
81 648
207 044
65 695
141 349
83 940
372 632

К. Сушко

Питання 15.4 розділу I

08.12.2016

Обґрунтування до питання щодо внесення змін до інвестиційної програми
ПАТ «Кіровоградобленерго» на 2016 рік з розподілу електричної енергії
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та
постачання електричної енергії
Листом від 26.10.2016 № 7441/13 ПАТ «Кіровоградобленерго» звернулось до
НКРЕКП з пропозицією 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 1 416,7 тис. грн (без ПДВ), включити додаткові об’єми робіт та відповідні
обсяги фінансування з:
- придбання повірочної установки РТС8320D на суму 1 100,0 тис. грн (без ПДВ);
- придбання лічильників SL-7000 на суму 56,8 тис. грн (без ПДВ);
- розробка ПКД улаштування АСДУ Вільшанського РЕМ та Новомиргородського
РЕМ на суму 259,9 тис. грн (без ПДВ).
Цільові напрямки 2016 року

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

Схвалено НКРЕКП
107 237,36
6 012,93
3 678,72
2 584,33
3 552,82
4 943,31
5 552,98
133 562

Пропозиція
Товариства
105 959
7 082
3 888
2 584
3 553
4 943
5 553
133 562

Різниця
-1 279
1 069
210
0
0
0
0
0

Зазначені зміни погоджені листом Міненерговугілля від 22.11.2016
№ 04/32-12168. При цьому, загальна сума ІП та джерела її фінансування залишаються
без змін.
Відповідно до рішення НКРЕКП від 20.08.2015 ПАТ «Кіровоградобленерго» на
своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет опублікувало проект змін до
інвестиційної програми на 2016 рік. Згідно з листом Товариства від 21.11.2016
№ 8122/13 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 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
«Кіровоградобленерго» 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 Кіровоградській
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.

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко

Питання 15. 5 розділу I

08.12.2016

Обґрунтування до питання щодо внесення змін до інвестиційної програми
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» на 2016 рік з розподілу електричної енергії
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та
постачання електричної енергії
Листом від 11.11.2016 № 002/7402 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» звернулось до
НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до інвестиційної програми на 2016 рік (далі –
ІП).
Товариство пропонує за рахунок зекономлених коштів під час виконання ІП на 2016
рік у сумі 1 001 тис. грн (без ПДВ), включити до ІП додатковий обсяг закупівлі приладів
обліку та передачі даних на загальну суму – 1 001 тис. грн (без ПДВ).
тис. грн (без ПДВ)

Цільові напрямки 2016 року

Схвалено НКРЕКП

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

107 575,42
7 958,62
5 286,26
5 329,21
5 321,58
3 995,28
710,40
136 177

Пропозиція
Товариства
106 777
8 904
5 159
5 325
5 305
3 995
710
136 177

Різниця
-798
946
-128
-4
-16
0
0
0

Зазначені зміни погоджені листом Міненерговугілля від 29.11.2016 № 04/32-12462
При цьому, загальна сума ІП та джерела її фінансування залишаються без змін.
Відповідно до рішення НКРЕКП від 20.08.2015 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» на
своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет опублікувало проект змін до
інвестиційної програми на 2016 рік. Згідно з листом Товариства від 25.11.2016 №
002/7789 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 , пропонує прийняти протокольне рішення такого змісту:
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
«Прикарпаттяобленерго» 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 ІваноФранківській 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.

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики
Питання 15. 6 розділу I

К. Сушко
08.12.2016

Обґрунтування до питання щодо внесення змін до інвестиційної програми
ПАТ «Рівнеобленерго» на 2016 рік з розподілу електричної енергії (передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання
електричної енергії
Листом від 06.10.2016 № 09-08/5559 ПАТ «Рівнеобленерго» звернулось до
НКРЕКП з пропозицією 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 1 558,4 тис. грн (без ПДВ), включити додаткові об’єми робіт та відповідні
обсяги фінансування з:
- реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від ТП-286 в с. Муравиця на суму 826,8 тис. грн (без
ПДВ);
- реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від ТП-352 в с. Бокійма на суму 731,6 тис. грн (без
ПДВ).
Цільові напрямки 2016 року

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

Схвалено НКРЕКП
49 172,28
9 879,13
320,00
1 655,16
0,00
1 929,60
353,83
63 310

Пропозиція
Товариства
49 206
9 879
320
1 655
0
1 896
354
63 310

Різниця
34
0
0
0
0
-34
0
0

Зазначені зміни погоджені листом Міненерговугілля від 27.10.2016
№ 02/32-11173 . При цьому, загальна сума ІП та джерела її фінансування залишаються
без змін.
Відповідно до рішення НКРЕКП від 20.08.2015 ПАТ «Рівнеобленерго» на своєму
офіційному веб-сайті в мережі Інтернет опублікувало проект змін до інвестиційної
програми на 2016 рік. Згідно з листом Товариства від 17.10.2016 № 11/5730 протягом
30 календарних днів зауважень та пропозицій до зазначеного проекту не надійшло.
Управління інвестиційної політики та технічного розвитку розглянуло звернення
Товариства та пропонує прийняти протокольне рішення такого змісту:
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
«Рівнеобленерго» 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 Рівненській
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.
Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко

