
УТОЧНЕНО  

 

Питання   №                                                                                       26.07.2022 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ПИТАННЯ  

на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання 
 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 10 грудня 2021 року № 2504» щодо внесення змін до 

Інвестиційної програми ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 

2022 рік 
 

На виконання пункту 4 постанови НКРЕКП від 10.12.2021 № 2504 та 

підпункту 1 пункту 2 постанови НКРЕКП від 17.11.2021 № 2202 

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» листами від 31.06.2022  

№ 06-03/766 та від 18.07.2022 № 06-03/982 звернулось до НКРЕКП з 

пропозицією щодо внесення змін до Інвестиційної програми на 2022 рік (далі – 

ІП), а саме за рахунок вивільнених коштів, у зв’язку із вилученням 

необґрунтованих заходів з Інвестиційної програми на 2022 рік, за рахунок 

включення до джерел фінансування Інвестиційної програми на 2022 рік статті 

«Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2019 та 2020 роках», а 

також за рахунок вилучення окремих заходів ІП, включити ряд заходів до 

Інвестиційної програми на 2022 рік. 

Департамент із регулювання відносин у сферах енергетики та комунальних 

послуг (далі - Департамент) розглянув звернення Товариства та вважає за 

доцільне прийняти рішення щодо схвалення зазначених змін, при цьому:  
 

замінити цифри у відповідних рядках стовбців 9 та 12 таблиці змін, а саме:  

- п. I.1.3.1 цифри 2 007,51 замінити на цифрами 1 733,8; 

- п. I.1.5.3.1 цифри 8 141,6  замінити на цифрами 6 372,5; 

- п. I.2.1.5 цифри 158,63  замінити на цифрами 88,34; 

- п. I.2.1.6 цифри 209,89  замінити на цифрами 98,54; 

- п. I.2.1.7 цифри 308,35  замінити на цифрами 136,74; 

- п. I.2.1.8 цифри 417,06  замінити на цифрами 184,56; 

- п. I.2.1.9 цифри 196,7  замінити на цифрами 93,1; 

- п. I.2.1.10 цифри 677,53  замінити на цифрами 307,98; 

- п. I.2.1.11 цифри 349,08  замінити на цифрами 171,35; 

- п. I.2.1.12 цифри 516,17  замінити на цифрами 212,31; 

- п. I.2.1.13 цифри 88,45  замінити на цифрами 34,92; 
 

вилучити з переліку заходів змін до ІП на 2022 рік п. I.1.4.2.1; 
 

виключити фінансування по ряду заходів Інвестиційної програми на 

загальну суму 1 907 тис. грн (без ПДВ), щодо яких не надано належного 

обґрунтування. 
 

До зазначених змін надані листи Державної інспекції енергетичного 

нагляду України від 14.06.2022 № 7/5.4-1244-22 та Донецької обласної 

військової адміністрації від 10.06.2022 № 0.3/19-1446/4-22 щодо погодження 

зазначених змін до ІП без зауважень. 

Враховуючи вищезазначене та відповідно до Законів України Департамент 

пропонує схвалити проєкт постанови НКРЕКП, яким  



 

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 10 грудня 2021 року № 2504» щодо внесення змін до Інвестиційної 

програми ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022 рік. 
 

2. Зобов’язати ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» протягом  

10 календарних днів з дня набрання чинності цією постановою надати до 

НКРЕКП належним чином оформлений остаточний примірник Інвестиційної 

програми з розподілу електричної енергії ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 

МЕРЕЖІ» на 2022 рік з урахуванням схвалених змін. 
 

3. Заборонити ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 

використання вивільнених коштів у сумі 1 907 тис. грн (без ПДВ) до схвалення 

НКРЕКП відповідних змін до Інвестиційної програми  

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022 рік. 
 

4. У разі ненадання ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» до 

НКРЕКП у термін до 31 серпня 2022 року належним чином оформлених та 

погоджених згідно з вимогами нормативно-правових актів змін до 

Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії ДП «РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022 рік на суму вивільнених коштів 1 907 тис. грн 

(без ПДВ) Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики 

підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі 

відкритого слухання, проєкт рішення щодо перегляду структури та рівня 

тарифів на розподіл електричної енергії ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 

МЕРЕЖІ» шляхом зменшення необхідного доходу, передбаченого структурою 

тарифів, на суму 1 907 тис. грн (без ПДВ). 

 

 

 

Директор Департаменту із  

регулювання відносин у сфері енергетики                    А. Огньов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Іваненко Я. С. 60-69 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________                                    К и ї в                    № ___________________ 

 

Про внесення змін до постанови  

НКРЕКП від 10 грудня 2021 року  

№ 2504 
 

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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня  

2021 року № 2504 «Про схвалення Інвестиційної програми ДП «РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022 рік» (у зв’язку із листами ДП «РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 31 червня 2022 року № 06-03/766 та від 18 липня 

2022 року № 06-03/982) такі зміни: 

 

1) у пункті 1 цифри «33 652» замінити цифрами «34 446»; 

 

2) додаток викласти в новій редакції, що додається. 

 

2. Зобов’язати ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» протягом 

10 календарних днів з дня набрання чинності цією постановою надати до 

НКРЕКП належним чином оформлений остаточний примірник Інвестиційної 

програми з розподілу електричної енергії ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 

МЕРЕЖІ» на 2022 рік з урахуванням схвалених змін. 

 

 



 

 

2 
 

3. Заборонити ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 

використання вивільнених коштів у сумі 1 907 тис. грн (без ПДВ) до схвалення 

НКРЕКП відповідних змін до Інвестиційної програми  

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022 рік. 

 

4. У разі ненадання ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» до 

НКРЕКП у термін до 31 серпня 2022 року належним чином оформлених та 

погоджених згідно з вимогами нормативно-правових актів змін до 

Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії ДП «РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022 рік на суму вивільнених коштів 1 907 тис. грн 

(без ПДВ) Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики 

підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі 

відкритого слухання, проєкт рішення щодо перегляду структури та рівня 

тарифів на розподіл електричної енергії  

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» шляхом зменшення необхідного 

доходу, передбаченого структурою тарифів, на суму 1 907 тис. грн (без ПДВ). 

 

 
 

 

 

Голова НКРЕКП                      К. Ущаповський 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

10.12.2020  № 2504

(у редакції постанови НКРЕКП

від ______________  № ______ )

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ)

Амортизація 14 813

Прибуток на виробничі інвестиції 0

За перетоки реактивної е/е 18 839

Додатково отриманий дохід за результатом 

діяльності у 2019 та 2020 роках (постанова 

НКРЕКП від 17.11.2021 № 2202) 794

Усього 34 446

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022 рік
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Питання   №                                                                                       26.07.2022 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ПИТАННЯ  

на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання 
 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 10 грудня 2021 року № 2504» щодо внесення змін до 

Інвестиційної програми ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 

2022 рік 
 

На виконання пункту 4 постанови НКРЕКП від 10.12.2021 № 2504 та 

підпункту 1 пункту 2 постанови НКРЕКП від 17.11.2021 № 2202 

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» листами від 31.06.2022  

№ 06-03/766 та від 18.07.2022 № 06-03/982 звернулось до НКРЕКП з 

пропозицією щодо внесення змін до Інвестиційної програми на 2022 рік (далі – 

ІП), а саме за рахунок вивільнених коштів, у зв’язку із вилученням 

необґрунтованих заходів з Інвестиційної програми на 2022 рік, за рахунок 

включення до джерел фінансування Інвестиційної програми на 2022 рік статті 

«Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2019 та 2020 роках», а 

також за рахунок вилучення окремих заходів ІП, включити до складу заходів 

Інвестиційної програми на 2022 рік: 

- заходи з будівництва та реконструкції електричних мереж; 

- заходи з розроблення ПКД; 

- закупівлю додаткової офісної техніки. 

 

До зазначених змін надані листи Державної інспекції енергетичного 

нагляду України від 14.06.2022 № 7/5.4-1244-22 та Донецької обласної 

військової адміністрації від 10.06.2022 № 0.3/19-1446/4-22 щодо погодження 

зазначених змін до ІП без зауважень. 

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (далі – 

Департамент) розглянув звернення Підприємства та з урахуванням вимог 

Законів України вважає за доцільне прийняття рішення щодо схвалення 

зазначених змін. 

 

Враховуючи вищезазначене Департамент пропонує: 

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 10 грудня 2021 року № 2504» щодо внесення змін до Інвестиційної 

програми ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022 рік. 

 

2. Зобов’язати ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» протягом  

10 календарних днів з дня набрання чинності цією постановою надати до 

НКРЕКП належним чином оформлений остаточний примірник Інвестиційної 

програми з розподілу електричної енергії ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 

МЕРЕЖІ» 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 внесення змін до постанови  

НКРЕКП від 10 грудня 2021 року  

№ 2504 
 

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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня  

2021 року № 2504 «Про схвалення Інвестиційної програми ДП «РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022 рік» (у зв’язку із листами ДП «РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 31 червня 2022 року № 06-03/766 та від 18 липня 

2022 року № 06-03/982) такі зміни: 

 

1) у пункті 1 цифри «33 652» замінити цифрами «34 446»; 

 

2) додаток викласти в новій редакції, що додається. 

 

2. Зобов’язати ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» протягом 

10 календарних днів з дня набрання чинності цією постановою надати до 

НКРЕКП належним чином оформлений остаточний примірник Інвестиційної 

програми з розподілу електричної енергії ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 

МЕРЕЖІ» на 2022 рік з урахуванням схвалених змін. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                      К. Ущаповський 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

10.12.2020  № 2504

(у редакції постанови НКРЕКП

від ______________  № ______ )

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ)

Амортизація 14 813

Прибуток на виробничі інвестиції 0

За перетоки реактивної е/е 18 839

Додатково отриманий дохід за результатом 

діяльності у 2019 та 2020 роках (постанова 

НКРЕКП від 17.11.2021 № 2202) 794

Усього 34 446

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2022 рік


