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УТОЧНЕНО 

Питання   №                                                                                       01.11.2022 

 
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 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік 

 

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

які спричинили суттєві зміни в режимах роботи енергосистем, схем нормальних 

режимів, внаслідок переміщення об’єктів споживання та введенням в Україні 

воєнного стану, з урахуванням пункту 2 постанови НКРЕКП від 26 квітня  

2022 року № 406 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» листами від 29 вересня 

2022 року № 5001046/31, від 25 жовтня 2022 року № 50015283/48 та від  

28 жовтня 2022 року № 50015283/49 звернулось до НКРЕКП з пропозицією 

щодо внесення змін до Інвестиційної програми на 2022 рік (далі – ІП).  

А саме, за рахунок зменшення обсягів закупівель матеріалів та обладнання 

по окремих заходах ІП на 2022 рік, вилучення низки заходів ІП, здійснити 

актуалізацію та оптимізацію техніко-економічних показників по деяких заходах 

ІП на 2022 рік, а також включити до складу заходів ІП на 2022 рік додаткові 

заходи. 

 

При цьому, загальна сума ІП та джерела її фінансування залишаються без 

змін. 

 

До зазначених змін надані листи Державної інспекції енергетичного нагляду 

України від 11 жовтня 2022 року № 7/5.1-2236-22 та Івано-Франківської 

обласної військової адміністрації від 01 вересня 2022 року № 7380/1/1-22/01-101. 

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (далі – 

Департамент) з урахуванням гарантійних листів Товариства від 19 жовтня 

2022 року № 50015262/20 та від 20 жовтня 2022 року № 50015283/43 та 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 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік». 

2. Зобов’язати АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» протягом 

10 календарних днів з дня набрання чинності цією постановою надати до 

НКРЕКП належним чином оформлений остаточний примірник Інвестиційної 

програми з розподілу електричної енергії АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

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 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

на 2022 рік 
 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «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, 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, від 17 травня  

2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, ураховуючи 

Протокол робочої наради щодо виконання операторами систем розподілу 

інвестиційних програм на 2022 рік у період дії в Україні воєнного стану  

від 03 травня 2022 року, 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 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік, схваленої постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 10 грудня 2021 року № 2503 (надані листами  

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 29 вересня 2022 року № 50010461/31, 

від 25 жовтня 2022 року № 50015283/48 та від 28 жовтня 2022 року  

№ 50015283/49), без зміни загальної суми Інвестиційної програми та джерел її 

фінансування. 
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2. Зобов’язати АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» протягом  

10 календарних днів з дня набрання чинності цією постановою надати до 

НКРЕКП належним чином оформлений остаточний примірник Інвестиційної 

програми з розподілу електричної енергії АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

на 2022 рік з урахуванням схвалених змін. 

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Іваненко Я. С. 60-69 

Питання   №                                                                                       01.11.2022 

 

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 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік 

 

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

які спричинили 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 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» листами від 29.09.2022 № 8152/02-03-01 

та від 26.10.2022 № 8916/02-03-01 звернулось до НКРЕКП з пропозицією щодо 

внесення змін до Інвестиційної програми на 2022 рік (далі – ІП). 

А саме, за рахунок вилучення заходів ІП, зменшення обсягів фінансування 

та відповідних об’ємів робіт по окремих заходах ІП здійснити актуалізацію та 

оптимізацію техніко-економічних показників по окремих заходах ІП на  

2022 рік, а також включити до складу заходів І розділу ІП на 2022 рік 

додатковий захід із розроблення ПКД реконструкції ПС 150/35/10. 

 

При цьому, загальна сума ІП та джерела її фінансування залишаються без 

змін. 

До зазначених змін надані листи Державної інспекції енергетичного 

нагляду України від 13.10.2022 № 7/5.4-2256-22 та Черкаської обласної 

військової адміністрації від 29.09.2022 № 8154/02-03-01. 

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 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік». 

2. Зобов’язати ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» протягом 10 календарних 

днів з дня набрання чинності цією постановою надати до НКРЕКП належним 

чином оформлений остаточний примірник Інвестиційної програми з розподілу 

електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 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 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

на 2022 рік 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «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, 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, від 17 травня  

2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, ураховуючи 

Протокол робочої наради щодо виконання операторами систем розподілу 

інвестиційних програм на 2022 рік у період дії в Україні воєнного стану  

від 03 травня 2022 року, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Схвалити зміни до Інвестиційної програми з розподілу електричної 

енергії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», схваленої постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 10 грудня 2021 року № 2513 (надані листами  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» від 29 вересня 2022 року № 8152/02-03-01 та 

від 26 жовтня 2022 року № 8916/02-03-01), на 2022 рік без зміни загальної суми 

Інвестиційної програми та джерел її фінансування. 
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2. Зобов’язати ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» протягом 10 календарних 

днів з дня набрання чинності цією постановою надати до НКРЕКП належним 

чином оформлений остаточний примірник Інвестиційної програми з розподілу 

електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік з урахуванням 

схвалених змін. 

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 
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Питання   №                                                                                       01.11.2022 

 
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 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік 

 

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

які спричинили суттєві зміни в режимах роботи енергосистем, схем нормальних 

режимів, внаслідок переміщення об’єктів споживання та введенням в Україні 

воєнного стану, з урахуванням пункту 2 постанови НКРЕКП від 26 квітня  

2022 року № 406 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» листами від 29 вересня 

2022 року № 5001046/31 та від 25 жовтня 2022 року № 50015283/48 звернулось 

до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до Інвестиційної програми на 

2022 рік (далі – ІП).  

А саме, за рахунок зменшення обсягів закупівель матеріалів та обладнання 

по окремих заходах ІП на 2022 рік, вилучення низки заходів ІП, здійснити 

актуалізацію та оптимізацію техніко-економічних показників по деяких заходах 

ІП на 2022 рік, а також включити до складу заходів ІП на 2022 рік додаткові 

заходи. 

 

При цьому, загальна сума ІП та джерела її фінансування залишаються без 

змін. 

 

До зазначених змін надані листи Державної інспекції енергетичного нагляду 

України від 11 жовтня 2022 року № 7/5.1-2236-22 та Івано-Франківської 

обласної військової адміністрації від 01 вересня 2022 року № 7380/1/1-22/01-101. 

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (далі – 

Департамент) з урахуванням гарантійних листів Товариства від 19 жовтня 

2022 року № 50015262/20 та від 20 жовтня 2022 року № 50015283/43 та 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 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік». 

2. Зобов’язати АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» протягом 

10 календарних днів з дня набрання чинності цією постановою надати до 

НКРЕКП належним чином оформлений остаточний примірник Інвестиційної 

програми з розподілу електричної енергії АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

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 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

на 2022 рік 
 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «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, 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, від 17 травня  

2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, ураховуючи 

Протокол робочої наради щодо виконання операторами систем розподілу 

інвестиційних програм на 2022 рік у період дії в Україні воєнного стану  

від 03 травня 2022 року, 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 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік, схваленої постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 10 грудня 2021 року № 2503 (надані листами  

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 29 вересня 2022 року № 50010461/31 та 

від 25 жовтня 2022 року № 50015283/48), без зміни загальної суми 

Інвестиційної програми та джерел її фінансування. 
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2. Зобов’язати АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» протягом  

10 календарних днів з дня набрання чинності цією постановою надати до 

НКРЕКП належним чином оформлений остаточний примірник Інвестиційної 

програми з розподілу електричної енергії АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

на 2022 рік з урахуванням схвалених змін. 

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


