
 УТОЧНЕНО 
 Голові НКРЕКП 

                                                                                                                 Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування  

до питання «Про врегулювання окремих питань щодо подання на схвалення 

Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік» 
 

Відповідно до пункту 3.2 Порядку розроблення та подання на затвердження планів 

розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, та пункту 3.1 

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, оператори систем передачі/розподілу подають до НКРЕКП відповідні 

інвестиційні програми на прогнозний період згідно із затвердженим НКРЕКП графіком. 

Проте, у зв’язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента 

України від 14 березня2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 

17 травня 2022 року № 341/2022, НКРЕКП прийнято постанову від 26 березня 2022 року 

№ 351 «Про врегулювання окремих питань щодо подання на схвалення Планів розвитку 

систем передачі/розподілу та Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної 

енергії у період дії в Україні воєнного стану», якою призупинено виконання оператором 

системи передачі та операторами систем розподілу вимог деяких нормативно-правових 

актів НКРЕКП, зокрема, щодо надання Планів розвитку систем передачі  

на 2023-2032 роки, Планів розвитку систем розподілу на 2023-2027 роки та 

Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік на період дії 

в Україні воєнного стану. 

Разом з тим, враховуючи необхідність закриття доступу до деякої інформації, 

оприлюдненої на веб-сайтах ліцензіатів, яка в умовах воєнного стану може бути 

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

інфраструктури, НКРЕКП прийнято постанову 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». 

Таким чином, з урахуванням вищезазначеного, з метою врегулювання питання 

щодо формування, розгляду та схвалення Інвестиційних програм з передачі/розподілу 

електричної енергії на 2023 рік Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики 

пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань щодо 

подання на схвалення Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної 

енергії на 2023 рік», якою: 

 

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 26 березня 2022 року № 351 «Про врегулювання окремих питань щодо подання на 

схвалення Планів розвитку систем передачі/розподілу та Інвестиційних програм з 

передачі/розподілу електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану». 

 



Сапожнікова Н. В. 68-41 

 

2. Затвердити Графік надання на розгляд НКРЕКП Інвестиційних програм 

ліцензіатів з передачі та розподілу електричної енергії на 2023 рік, що додається. 

 

3. Інвестиційні програми з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік 

формуються відповідно до схвалених НКРЕКП Планів розвитку систем 

передачі/розподілу.  

 

4. 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 питань щодо необхідності встановлення 

тарифів на послуги з передачі електричної енергії, послуги з диспетчерського 

(оперативно-технологічного) управління, послуги постачальника універсальних 

послуг, послуги з розподілу електричної енергії на 2023 рік, схвалення Інвестиційних 

програм з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік, Планів розвитку систем 

передачі/розподілу, а також проєктів відповідних рішень НКРЕКП не проводити. 

 

5. Заяви і розрахункові документи для встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії, послуги постачальника універсальних послуг та 

схвалення Інвестиційних програм розподілу електричної енергії  

на 2023 рік, Планів розвитку систем розподілу, подаються до НКРЕКП разом із 

погодженням відповідних військових адміністрацій. 
 

 

 

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 врегулювання окремих 

питань щодо подання на 

схвалення Інвестиційних 

програм з передачі/розподілу 

електричної енергії на 2023 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 

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, у зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним відповідно 

до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та 

продовженим Указами Президента України від 14 березня  

2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 

2022 року № 341/2022, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 351 «Про врегулювання 

окремих питань щодо подання на схвалення Планів розвитку систем 



2 

передачі/розподілу та Інвестиційних програм з передачі/розподілу 

електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану». 

 

2. Затвердити Графік надання на розгляд НКРЕКП Інвестиційних 

програм ліцензіатів з передачі та розподілу електричної енергії на 2023 рік, 

що додається. 

 

3. Інвестиційні програми з передачі/розподілу електричної енергії на 

2023 рік формуються відповідно до схвалених НКРЕКП Планів розвитку 

систем передачі/розподілу.  

 

4. 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 питань щодо 

необхідності встановлення тарифів на послуги з передачі електричної енергії, 

послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, послуги 

постачальника універсальних послуг, послуги з розподілу електричної енергії 

на 2023 рік, схвалення Інвестиційних програм з передачі/розподілу 

електричної енергії на 2023 рік, Планів розвитку систем передачі/розподілу, а 

також проєктів відповідних рішень НКРЕКП не проводити. 

 

5. Заяви і розрахункові документи для встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії, послуги постачальника універсальних послуг 

та схвалення Інвестиційних програм розподілу електричної енергії  

на 2023 рік, Планів розвитку систем розподілу, подаються до НКРЕКП разом 

із погодженням відповідних військових адміністрацій. 

 

6. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 

 



              ЗАТВЕРДЖЕНО

              Постанова НКРЕКП

           __________№________

№

з/п
Ліцензіат

Дата надання до НКРЕКП затвердженої в 

установленому порядку інвестиційної 

програми

1 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 05.09.2022

2 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 05.09.2022

3 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 06.09.2022

4 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 06.09.2022

5 АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 07.09.2022

6 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 07.09.2022

7 ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 08.09.2022

8 ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 08.09.2022

9 АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 09.09.2022

10 ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 09.09.2022

11 ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 12.09.2022

12 ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 12.09.2022

13 ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 13.09.2022

14 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 13.09.2022

15 ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 14.09.2022

16 АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 14.09.2022

17 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 15.09.2022

18 ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 15.09.2022

19 ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» 16.09.2022

20 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 16.09.2022

21 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 19.09.2022

22 АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 19.09.2022

23 АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 20.09.2022

24 АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 20.09.2022

25 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 21.09.2022

26 ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 21.09.2022

27 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 22.09.2022

28 ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» 22.09.2022

29 ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 23.09.2022

30 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 23.09.2022

31 ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 26.09.2022

32 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 26.09.2022

33 НЕК «УКРЕНЕРГО» 27.09.2022

А. Огньов

Графік

надання на розгляд НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та розподілу електричної 

енергії на 2023 рік

Директор Департаменту

із регулювання відносин у сфері енергетики



 УТОЧНЕНО 
 Голові НКРЕКП 

                                                                                                                 Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування  

до питання «Про врегулювання окремих питань щодо подання на схвалення 

Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік» 
 

Відповідно до пункту 3.2 Порядку розроблення та подання на затвердження планів 

розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, та пункту 3.1 

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, оператори систем передачі/розподілу подають до НКРЕКП відповідні 

інвестиційні програми на прогнозний період згідно із затвердженим НКРЕКП графіком. 

Проте, у зв’язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента 

України від 14 березня2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 

17 травня 2022 року № 341/2022, НКРЕКП прийнято постанову від 26 березня 2022 року 

№ 351 «Про врегулювання окремих питань щодо подання на схвалення Планів розвитку 

систем передачі/розподілу та Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної 

енергії у період дії в Україні воєнного стану», якою призупинено виконання оператором 

системи передачі та операторами систем розподілу вимог деяких нормативно-правових 

актів НКРЕКП, зокрема, щодо надання Планів розвитку систем передачі  

на 2023-2032 роки, Планів розвитку систем розподілу на 2023-2027 роки та 

Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік на період дії 

в Україні воєнного стану. 

Разом з тим, враховуючи необхідність закриття доступу до деякої інформації, 

оприлюдненої на веб-сайтах ліцензіатів, яка в умовах воєнного стану може бути 

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

інфраструктури, НКРЕКП прийнято постанову 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». 

Таким чином, з урахуванням вищезазначеного, з метою врегулювання питання 

щодо формування, розгляду та схвалення Інвестиційних програм з передачі/розподілу 

електричної енергії на 2023 рік Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики 

пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань щодо 

подання на схвалення Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної 

енергії на 2023 рік», якою: 

 

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 26 березня 2022 року № 351 «Про врегулювання окремих питань щодо подання на 

схвалення Планів розвитку систем передачі/розподілу та Інвестиційних програм з 

передачі/розподілу електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану». 

 



Сапожнікова Н. В. 68-41 

 

2. Затвердити Графік надання на розгляд НКРЕКП Інвестиційних програм 

ліцензіатів з передачі та розподілу електричної енергії на 2023 рік, що додається. 

 

3. Інвестиційні програми з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік 

формуються відповідно до схвалених НКРЕКП Планів розвитку систем 

передачі/розподілу.  

 

4. 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 питань щодо необхідності встановлення 

тарифів на послуги з передачі електричної енергії, послуги з диспетчерського 

(оперативно-технологічного) управління, послуги постачальника універсальних 

послуг, послуги з розподілу електричної енергії на 2023 рік, схвалення Інвестиційних 

програм з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік, Планів розвитку систем 

передачі/розподілу, а також проєктів відповідних рішень НКРЕКП не проводити. 

 

5. Заяви і розрахункові документи для встановлення тарифів на послуги з 

передачі електричної енергії, послуги з диспетчерського  

(оперативно-технологічного) управління та схвалення Інвестиційної програми з 

передачі електричної енергії на 2023 рік, Плану розвитку системи передачі, 

подаються до НКРЕКП разом із висновком Міністерства енергетики України. 

 

6. Заяви і розрахункові документи для встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії, послуги постачальника універсальних послуг та 

схвалення Інвестиційних програм розподілу електричної енергії  

на 2023 рік, Планів розвитку систем розподілу, подаються до НКРЕКП разом із 

погодженням відповідних військових адміністрацій. 
 

 

 

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 врегулювання окремих 

питань щодо подання на 

схвалення Інвестиційних 

програм з передачі/розподілу 

електричної енергії на 2023 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 

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, у зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним відповідно 

до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та 

продовженим Указами Президента України від 14 березня  

2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 

2022 року № 341/2022, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 351 «Про врегулювання 

окремих питань щодо подання на схвалення Планів розвитку систем 
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передачі/розподілу та Інвестиційних програм з передачі/розподілу 

електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану». 

 

2. Затвердити Графік надання на розгляд НКРЕКП Інвестиційних 

програм ліцензіатів з передачі та розподілу електричної енергії на 2023 рік, 

що додається. 

 

3. Інвестиційні програми з передачі/розподілу електричної енергії на 

2023 рік формуються відповідно до схвалених НКРЕКП Планів розвитку 

систем передачі/розподілу.  

 

4. 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 питань щодо 

необхідності встановлення тарифів на послуги з передачі електричної енергії, 

послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, послуги 

постачальника універсальних послуг, послуги з розподілу електричної енергії 

на 2023 рік, схвалення Інвестиційних програм з передачі/розподілу 

електричної енергії на 2023 рік, Планів розвитку систем передачі/розподілу, а 

також проєктів відповідних рішень НКРЕКП не проводити. 

 

5. Заяви і розрахункові документи для встановлення тарифів на послуги 

з передачі електричної енергії, послуги з диспетчерського  

(оперативно-технологічного) управління та схвалення Інвестиційної 

програми з передачі електричної енергії на 2023 рік, Плану розвитку системи 

передачі, подаються до НКРЕКП разом із висновком Міністерства 

енергетики України. 

 

6. Заяви і розрахункові документи для встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії, послуги постачальника універсальних послуг 

та схвалення Інвестиційних програм розподілу електричної енергії  

на 2023 рік, Планів розвитку систем розподілу, подаються до НКРЕКП разом 

із погодженням відповідних військових адміністрацій. 

 

7. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 

 



              ЗАТВЕРДЖЕНО

              Постанова НКРЕКП

           __________№________

№

з/п
Ліцензіат

Дата надання до НКРЕКП затвердженої в 

установленому порядку інвестиційної 

програми

1 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 05.09.2022

2 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 05.09.2022

3 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 06.09.2022

4 АТ «ДТЕК ДНІРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 06.09.2022

5 АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 07.09.2022

6 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 07.09.2022

7 ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 08.09.2022

8 ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 08.09.2022

9 АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 09.09.2022

10 ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 09.09.2022

11 ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 12.09.2022

12 ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 12.09.2022

13 ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 13.09.2022

14 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 13.09.2022

15 ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 14.09.2022

16 АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 14.09.2022

17 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 15.09.2022

18 ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 15.09.2022

19 ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» 16.09.2022

20 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 16.09.2022

21 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 19.09.2022

22 АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 19.09.2022

23 АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 20.09.2022

24 АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 20.09.2022

25 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 21.09.2022

26 ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 21.09.2022

27 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 22.09.2022

28 ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» 22.09.2022

29 ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 23.09.2022

30 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 23.09.2022

31 ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 26.09.2022

32 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 26.09.2022

33 НЕК «УКРЕНЕРГО» 27.09.2022

А. Огньов

Графік

надання на розгляд НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та розподілу електричної 

енергії на 2023 рік

Директор Департаменту

із регулювання відносин у сфері енергетики



 Голові НКРЕКП 

                                                                                                                 Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування  

до питання «Про врегулювання окремих питань щодо подання на схвалення 

Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік» 
 

Відповідно до пункту 3.2 Порядку розроблення та подання на затвердження планів 

розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, та пункту 3.1 

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, оператори систем передачі/розподілу подають до НКРЕКП відповідні 

інвестиційні програми на прогнозний період згідно із затвердженим НКРЕКП графіком. 

Проте, у зв’язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента 

України від 14 березня2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 

17 травня 2022 року № 341/2022, НКРЕКП прийнято постанову від 26 березня 2022 року 

№ 351 «Про врегулювання окремих питань щодо подання на схвалення Планів розвитку 

систем передачі/розподілу та Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної 

енергії у період дії в Україні воєнного стану» якою призупинено виконання оператором 

системи передачі та операторами систем розподілу вимог деяких нормативно-правових 

актів НКРЕКП, зокрема, щодо надання Планів розвитку систем передачі  

на 2023-2032 роки, Планів розвитку систем розподілу на 2023-2027 роки та 

Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік на період дії 

в Україні воєнного стану. 

Разом з тим, враховуючи необхідність закриття доступу до деякої інформації, 

оприлюдненої на веб-сайтах ліцензіатів, яка в умовах воєнного стану може бути 

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

інфраструктури, НКРЕКП прийнято постанову 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». 

Таким чином, з урахуванням вищезазначеного, з метою врегулювання питання 

щодо формування, розгляду та схвалення Інвестиційних програм з передачі/розподілу 

електричної енергії на 2023 рік Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики 

пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань щодо 

подання на схвалення Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної 

енергії на 2023 рік», якою: 

 

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 26 березня 2022 року № 351 «Про врегулювання окремих питань щодо подання на 

схвалення Планів розвитку систем передачі/розподілу та Інвестиційних програм з 

передачі/розподілу електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану». 

 

2. Затвердити Графік надання на розгляд НКРЕКП Інвестиційних програм 

ліцензіатів з передачі та розподілу електричної енергії на 2023 рік, що додається. 



Сапожнікова Н. В. 68-41 

 

 

3. Інвестиційні програми з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік 

формуються відповідно до схвалених НКРЕКП Плану розвитку системи передачі на 

2022 – 2031 роки та Планів розвитку систем розподілу на 2022 – 2026 роки 

відповідно. 

 

4. 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 питань щодо необхідності встановлення 

тарифів на послуги з передачі електричної енергії, послуги з диспетчерського  

(оперативно-технологічного) управління, послуги постачальника універсальних 

послуг, послуги з розподілу електричної енергії на 2023 рік, схвалення інвестиційних 

програм з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік, планів розвитку 

системи передачі на 2023 – 2032 роки і систем розподілу на 2023 – 2027 роки та змін 

до них, а також проєктів відповідних рішень НКРЕКП 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 врегулювання окремих 

питань щодо подання на 

схвалення Інвестиційних 

програм з передачі/розподілу 

електричної енергії на 2023 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 

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, у зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним відповідно 

до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та 

продовженим Указами Президента України від 14 березня  

2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 

2022 року № 341/2022, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 351 «Про врегулювання 

окремих питань щодо подання на схвалення Планів розвитку систем 
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передачі/розподілу та Інвестиційних програм з передачі/розподілу 

електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану». 

 

2. Затвердити Графік надання на розгляд НКРЕКП Інвестиційних 

програм ліцензіатів з передачі та розподілу електричної енергії на 2023 рік, 

що додається. 

 

3. Інвестиційні програми з передачі/розподілу електричної енергії на 

2023 рік формуються відповідно до схвалених НКРЕКП Плану розвитку 

системи передачі на 2022 – 2031 роки та Планів розвитку систем розподілу 

на 2022 – 2026 роки відповідно. 

 

4. 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 питань щодо 

необхідності встановлення тарифів на послуги з передачі електричної енергії, 

послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, послуги 

постачальника універсальних послуг, послуги з розподілу електричної енергії 

на 2023 рік, схвалення інвестиційних програм з передачі/розподілу 

електричної енергії на 2023 рік, планів розвитку системи передачі  

на 2023 – 2032 роки і систем розподілу на 2023 – 2027 роки та змін до них, а 

також проєктів відповідних рішень НКРЕКП не проводити. 

 

 

5. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 



              ЗАТВЕРДЖЕНО

              Постанова НКРЕКП

           __________№________

№

з/п
Ліцензіат

Дата надання до НКРЕКП затвердженої в 

установленому порядку інвестиційної 

програми

1 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 05.09.2022

2 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 05.09.2022

3 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 06.09.2022

4 АТ «ДТЕК ДНІРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 06.09.2022

5 АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 07.09.2022

6 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 07.09.2022

7 ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 08.09.2022

8 ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 08.09.2022

9 АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 09.09.2022

10 ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 09.09.2022

11 ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 12.09.2022

12 ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 12.09.2022

13 ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 13.09.2022

14 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 13.09.2022

15 ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 14.09.2022

16 АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 14.09.2022

17 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 15.09.2022

18 ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 15.09.2022

19 ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» 16.09.2022

20 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 16.09.2022

21 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 19.09.2022

22 АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 19.09.2022

23 АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 20.09.2022

24 АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 20.09.2022

25 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 21.09.2022

26 ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 21.09.2022

27 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 22.09.2022

28 ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» 22.09.2022

29 ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 23.09.2022

30 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 23.09.2022

31 ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 26.09.2022

32 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 26.09.2022

33 НЕК «УКРЕНЕРГО» 27.09.2022

А. Огньов

Графік

надання на розгляд НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та розподілу електричної 

енергії на 2023 рік

Директор Департаменту

із регулювання відносин у сфері енергетики


