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ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ПИТАННЯ  

на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання 
 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП про схвалення змін до 

Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік 

 

У зв’язку із агресією російської федерації проти України, бойовими діями, 

які спричинили значні пошкодження електричних мереж та суттєві зміни в 

режимах роботи енергосистем, схем нормальних режимів, внаслідок 

переміщення об’єктів споживання та введенням в Україні воєнного стану та з 

урахуванням пункту 2 Постанови НКРЕКП від 26.04.2022 № 406 

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» листами від 22.06.2022 № 131-07-2913 та 

від 20.07.2022 № 131-07-3484 звернулось до НКРЕКП з пропозицією щодо 

внесення змін до Інвестиційної програми на 2022 рік (далі – ІП), а саме за рахунок 

вилучення низки заходів збільшити обсяг фінансування та відповідні об’єми 

робіт по перехідному заходу Інвестиційної програми на 2022 рік та включити до 

складу заходів Інвестиційної програми на 2022 рік захід з відновлення РУ-35 кВ  

ПС-110/35 кВ пошкодженого внаслідок бойових дій. 

При цьому, загальна сума ІП, розподіл по розділам та джерела її 

фінансування залишаються без змін. 

До зазначених змін надані листи Державної інспекції енергетичного нагляду 

України від 31.05.2022 № 7/5.1-1143-22 та Львівської обласної військової 

адміністрації від 27.05.2022 № 5/20-5120/0/2-22/1-30.1.2.  

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (далі – 

Департамент) з урахуванням вимог Законів України вважає за доцільне 

прийняття рішення щодо схвалення зазначених змін. 

 

Враховуючи вищезазначене Департамент пропонує: 

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення змін до 

Інвестиційної програми ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» на 2021 рік» 

2. Зобов’язати ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» протягом 10 календарних днів 

з дня набрання чинності цією постановою надати до НКРЕКП належним чином 

оформлений остаточний примірник Інвестиційної програми з розподілу 

електричної енергії ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік з урахуванням 

схвалених змін. 

 

 

 

Директор Департаменту із  

регулювання відносин у сфері енергетики    А. Огньов 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                    К и ї в                    № ___________________ 

 

Про схвалення змін до Інвестиційної 

програми ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 

на 2022 рік 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», Порядку розроблення та подання на затвердження 

планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем 

розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

04 вересня 2018 року № 955, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Схвалити зміни до Інвестиційної програми з розподілу електричної 

енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», схваленої постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 10 грудня 2021 року № 2498 (надані листами ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 

від 22 червня 2022 року № 131-07-2913 та від 20 липня 2022 року  

№ 131-07-3484) на 2022 рік без зміни загальної суми Інвестиційної програми та 

джерел її фінансування. 

 

2. Зобов’язати ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» протягом 10 календарних 

днів з дня набрання чинності цією постановою надати до НКРЕКП належним 

чином оформлений остаточний примірник Інвестиційної програми з розподілу 

електричної енергії ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік з урахуванням 

схвалених змін. 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


