
Сапожнікова Н. В. 61-48 

 

Питання №  _____ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (далі – Департамент) 

розглянув інвестиційну програму з розподілу електричної енергії  

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 340 652 

Прибуток (обов’язкові реінвестиції) 128 878 

За перетоки реактивної електричної 

енергії 26 954 

Усього 496 484 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

- схваленого НКРЕКП плану розвитку системи розподілу на 2022-2026 роки; 

- звернень ПРАТ «Закарпаттяобленерго» листами від 12.09.2022 № 154-25/5175 

та від 14.12.2022 № 154-25/8657; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- висновку Державної інспекції енергетичного нагляду України від 14.10.2022 

№ 7/5.1-2279-22; 

- листа Закарпатської обласної військової адміністрації від 07.09.2022  

№ 9494/06-29; 

- вимог протоколу установчої наради в НКРЕКП від 26.08.2022 № 88-п/2022 
 

та відповідно до законів України Департамент пропонує: 

 

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми 

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік» (далі – проєкт постанови). 

2. Зобов’язати Департамент розмістити повідомлення про схвалення зазначеного 

проєкту постанови на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет. 

 

 

 

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 Інвестиційної 

програми ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

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 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: 

 

Схвалити Інвестиційну програму з розподілу електричної енергії 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік у сумі 496 484 тис. грн (без ПДВ) та 

джерела її фінансування згідно з додатком. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                К. Ущаповський  

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

______________  № ______

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ)

Амортизація 340 652

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 128 878

За перетоки реактивної електричної енергії 26 954

Усього 496 484

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Журавель К. С., 60-93 

Питання №  _________ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (далі – Департамент) 

розглянув інвестиційну програму ліцензіата з розподілу електричної енергії  

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 225 144 

Прибуток (обов’язкові реінвестиції) 126 532 

За перетоки реактивної електричної 

енергії 22 274 

Усього 373 950 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

- схваленого НКРЕКП плану розвитку системи розподілу на 2022-2026 роки; 

- звернень ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» листами від 16 листопада                  

2022 року № 4326/05/09 та від 13 грудня 2022 року № 4759/05/09; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- висновку Державної інспекції енергетичного нагляду України від 20.09.2022                      

№ 7/5.1-1993-22; 

- листа Кіровоградської обласної військової адміністрації від 15.09.2022                         

№ 01-33/1061/0.5; 

- вимог протоколу установчої наради в НКРЕКП від 26.08.2022 № 88-п/2022 

 

та відповідно до законів України Департамент пропонує: 

 

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми 

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік» (далі – проєкт постанови). 

2. Зобов’язати Департамент розмістити повідомлення про схвалення зазначеного 

проєкту постанови на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет. 

 

 

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 Інвестиційної 

програми ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

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 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: 

 

Схвалити Інвестиційну програму з розподілу електричної енергії 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік у сумі 373 950 тис. грн (без ПДВ) та 

джерела її фінансування згідно з додатком. 

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

______________  № ______

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ)

Амортизація 225 144

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 126 532

За перетоки реактивної електричної енергії 22 274

Усього 373 950

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Сапожнікова Н. В. 68-41 

Питання №  ____________ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» на 2023 рік 

 

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (далі – Департамент) 

розглянув інвестиційну програму з розподілу електричної енергії  

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування м. Новояворівськ м. Новий Розділ 

Амортизація 498 238 

Прибуток на виробничі інвестиції 0 0 

За перетоки реактивної електричної 

енергії 841 489 

Усього, тис. грн (без ПДВ) 1 339 727 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

- схваленого НКРЕКП проєкту плану розвитку системи розподілу на  

2022-2026 роки; 

- звернень ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» листами від 16.09.2022 № 126/1.2/4-1099 

та від 14.12.2022 № 126/1.2/4-1649; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Державної інспекції енергетичного нагляду України від 28.10.2022 

№ 7/5.4-2396-22; 

- листа Львівської обласної військової адміністрації від 13.09.2022  

№ 5/20-8736/0/2-22/1-30.1.2; 

- вимог протоколу установчої наради в НКРЕКП від 26.08.2022 № 88-п/2022 

 

та відповідно до законів України Департамент пропонує: 

 

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної 

програми ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» на 2023 рік» (далі – проєкт постанови). 

1.1) з розподілу електричної енергії на території м. Новояворівськ,  

смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі,  

с. Стадники Яворівського району Львівської області у сумі 1 339 тис. грн (без ПДВ); 

1.2)  з розподілу електричної енергії на території м. Новий Розділ Львівської 

області у сумі 727 тис. грн (без ПДВ). 

2. Зобов’язати Департамент розмістити повідомлення про схвалення зазначеного 

проєкту постанови на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет. 

 

 

 

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 Інвестиційної 

програми ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» 

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 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: 

 

Схвалити Інвестиційну програму ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» на 2023 рік: 

 

1) з розподілу електричної енергії на території м. Новояворівськ,  

смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки,  

х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області у 

сумі 1 339 тис. грн (без ПДВ) та джерела її фінансування згідно з додатком 1; 

 

2) з розподілу електричної енергії на території м. Новий Розділ Львівської 

області у сумі 727 тис. грн (без ПДВ) та джерела її фінансування згідно з 

додатком 2. 

 

Голова НКРЕКП             К. Ущаповський  



Додаток 1

до постанови НКРЕКП

______________  № ______

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ)

Амортизація 498

Прибуток на виробничі інвестиції 0

За перетоки реактивної електричної енергії 841

Усього 1 339

Директор Департаменту із регулювання відносин у 

сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» на 2023 рік на території 

м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, 

х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області



Додаток 2

до постанови НКРЕКП

______________  № ______

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ)

Амортизація 238

Прибуток на виробничі інвестиції 0

За перетоки реактивної електричної енергії 489

Усього 727

Директор Департаменту із регулювання відносин у 

сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» на 2023 рік на території

 м. Новий Розділ Львівської області


