
   УТОЧНЕНО 

  

 Голові НКРЕКП 

 Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування  

до питання про прийняття постанови НКРЕКП про схвалення Інвестиційної 

програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік  

 

11 лютого 2022 року на засіданні НКРЕКП, яке відбулось у формі 

відкритого слухання, після розгляду відповідних оприлюднених обґрунтовувальних 

матеріалів, було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення 

Інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік». 

Згідно із Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня  

2017 року № 866, 21 лютого 2022 року відбулося відкрите обговорення 

зазначеного проєкту постанови, під час якого було розглянуто пропозиції до 

оприлюднених документів. Відповідний протокол було оприлюднено на 

офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет. 

Разом із тим, згідно із Указом Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний 

стан та продовжено Указом Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 і від 18 квітня 2022 року № 259/2022. 

У зв’язку із агресією російської федерації проти України, ситуація в країні 

змінилася в усіх сферах діяльності, що не могло не вплинути на визначення 

пріоритетності розвитку та виконання технічних робіт в електричних мережах, 

зокрема бойовими діями, спричинені значні пошкодження електричних мереж та 

суттєві зміни в режими роботи енергосистем, схем нормальних режимів внаслідок 

переміщення об’єктів споживання. 

Враховуючи вищезазначене, з метою стабілізації ситуації на ринку 

електричної енергії, забезпечення ефективної і безперебійної роботи 

енергосистеми України та відповідно до пункту 1.6 Порядку формування 

інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними 

та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або 

електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та 

гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від  

30 червня 2015 року № 1972 (далі – Порядок), Департамент із регулювання 

відносин у сфері енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про 

схвалення Інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік», якою: 

схвалити Інвестиційну програму НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік; 

НЕК «УКРЕНЕРГО» здійснити аналіз пріоритетності та доцільності 

виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою на 2022 рік та, за 

необхідності, у зв’язку із суттєвими змінами в режимах роботи енергосистем та 

схем нормальних режимів, внаслідок агресії російської федерації проти України 
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та введення воєнного стану в Україні, звернутися до НКРЕКП з пропозицією 

щодо внесення відповідних змін до інвестиційної програми на 2022 рік з 

дотриманням вимог Порядку, разом із погодженням відповідних військових 

адміністрацій; 

з урахуванням положень постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року  

№ 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути 

віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів 

критичної інфраструктури» відкриті обговорення змін до інвестиційної програми 

НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік не проводити. 

 

 

 

Директор Департаменту  

із регулювання відносин у сфері енергетики    А. Огньов 



   

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 
 

ПОСТАНОВА  
 
 

___________________                                    К и ї в                    № ___________________ 
 

 

Про схвалення Інвестиційної програми 

НЕК «УКРЕНЕРГО» 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 формування інвестиційних 

програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та 

міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або 

електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та 

гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2015 року № 1972, та у 

зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин  

24 лютого 2022 року, введеним згідно з Указом Президента України від  

24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та 

продовженим Указом Президента України від 14 березня 2022 року  

№ 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Схвалити Інвестиційну програму ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

«УКРЕНЕРГО» на 2022 рік у сумі 4 928 159 тис. грн (без ПДВ) та джерела її 

фінансування згідно з додатком. 

 

2. 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, 

НЕК «УКРЕНЕРГО»: 

 

1) здійснити аналіз пріоритетності та доцільності виконання заходів, 

передбачених інвестиційною програмою на 2022 рік та, за необхідності, з 

метою покращення технічного стану та відновлення електричних мереж 

пошкоджених внаслідок бойових дій, звернутися до НКРЕКП з пропозицією 

щодо внесення відповідних змін до інвестиційної програми на 2022 рік; 

 

2) зміни до інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік за 

результатами виконання підпункту 1 цього пункту надаються з дотриманням 

вимог Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі 

електричної енергії магістральними та міждержавними електричними 

мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних 

електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих 

електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 30 червня 2015 року № 1972, разом із погодженням відповідних 

військових адміністрацій; 

 

3) з урахуванням положень постанови НКРЕКП від 26 березня 

2022 року № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану 

може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі 

щодо об'єктів критичної інфраструктури» відкриті обговорення змін до 

інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік не проводити. 

 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
 

 

 

 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ)

Амортизація 1 162 000

Прибуток на капітальні інвестиції 480 696

Кредитні кошти 3 229 581

Дохід від розподілу пропускної спроможності 

міждержавних електричних мереж
55 882

Усього 4 928 159

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

на 2022 рік

____________ № _______

Додаток

до постанови НКРЕКП
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 Голові НКРЕКП 

 Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування  

до питання про прийняття постанови НКРЕКП про схвалення Інвестиційної 

програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік  

 

11 лютого 2022 року на засіданні НКРЕКП, яке відбулось у формі 

відкритого слухання, після розгляду відповідних оприлюднених обґрунтовувальних 

матеріалів, було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення 

Інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік». 

Згідно із Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня  

2017 року № 866, 21 лютого 2022 року відбулося відкрите обговорення 

зазначеного проєкту постанови, під час якого було розглянуто пропозиції до 

оприлюднених документів. Відповідний протокол було оприлюднено на 

офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет. 

Разом із тим, згідно із Указом Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний 

стан та продовжено Указом Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022 і від 18 квітня 2022 року № 259/2022. 

У зв’язку із агресією російської федерації проти України, ситуація в країні 

змінилася в усіх сферах діяльності, що не могло не вплинути на визначення 

пріоритетності розвитку та виконання технічних робіт в електричних мережах, 

зокрема бойовими діями, спричинені значні пошкодження електричних мереж та 

суттєві зміни в режими роботи енергосистем, схем нормальних режимів внаслідок 

переміщення об’єктів споживання. 

Враховуючи вищезазначене, з метою стабілізації ситуації на ринку 

електричної енергії, забезпечення ефективної і безперебійної роботи 

енергосистеми України та відповідно до пункту 1.6 Порядку формування 

інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними 

та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або 

електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та 

гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 

червня 2015 року № 1972, Департамент із регулювання відносин у сфері 

енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної 

програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік», якою: 

схвалити Інвестиційну програму НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік; 

НЕК «УКРЕНЕРГО» здійснити аналіз пріоритетності та доцільності 

виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою на 2022 рік та, за 

необхідності, у зв’язку із суттєвими змінами в режимах роботи енергосистем та 

схем нормальних режимів, внаслідок агресії російської федерації проти України 

та введення воєнного стану в Україні, звернутися до НКРЕКП з пропозиціями 

щодо внесення відповідних змін до інвестиційної програми на 2022 рік з 

дотриманням вимог Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з 

передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними 

мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних 
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електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1972, разом із 

погодженнями відповідних військових адміністрацій; 

з урахуванням положень постанови НКРЕКП від 26 березня 

2022 року № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може 

бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів 

критичної інфраструктури» відкриті обговорення змін до інвестиційної програми 

НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік не проводити. 

 

 

 

Директор Департаменту  

із регулювання відносин у сфері енергетики    А. Огньов 



   

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 
 

ПОСТАНОВА  
 
 

___________________                                    К и ї в                    № ___________________ 
 

 

Про схвалення Інвестиційної програми 

НЕК «УКРЕНЕРГО» 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 формування інвестиційних 

програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та 

міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або 

електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та 

гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2015 року № 1972, та у 

зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин  

24 лютого 2022 року, введеним згідно з Указом Президента України від  

24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та 

продовженим Указом Президента України від 14 березня 2022 року  

№ 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Схвалити Інвестиційну програму ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

«УКРЕНЕРГО» на 2022 рік у сумі 4 928 159 тис. грн (без ПДВ) та джерела її 

фінансування згідно з додатком. 

 

2. 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, 

НЕК «УКРЕНЕРГО»: 

 

1) здійснити аналіз пріоритетності та доцільності виконання заходів, 

передбачених інвестиційною програмою на 2022 рік та, за необхідності, з 

метою покращення технічного стану та відновлення електричних мереж 

пошкоджених внаслідок бойових дій, звернутися до НКРЕКП з пропозиціями 

щодо внесення відповідних змін до інвестиційної програми на 2022 рік; 

 

2) надати зміни до інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 

2022 рік з дотриманням вимог Порядку формування інвестиційних програм 

ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними 

електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної 

енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та 

гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 30 червня 2015 року № 1972, разом із погодженнями відповідних 

військових адміністрацій; 

 

3) з урахуванням положень постанови НКРЕКП від 26 березня 

2022 року № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану 

може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі 

щодо об'єктів критичної інфраструктури» відкриті обговорення змін до 

інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік не проводити. 

 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
 

 

 

 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ)

Амортизація 1 162 000

Прибуток на капітальні інвестиції 480 696

Кредитні кошти 3 229 581

Дохід від розподілу пропускної спроможності 

міждержавних електричних мереж
55 882

Усього 4 928 159

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

на 2022 рік

____________ № _______

Додаток

до постанови НКРЕКП


