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Питання №                                                                                                 ____________ 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ПИТАННЯ  

на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання 

 

«Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП  

щодо схвалення Плану розвитку системи розподілу  

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2023 - 2027 роки» 

 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листами від 29.09.2022 

№ 4/02/28493 та від 02.12.2022 № 1/01/35840 було надано на розгляд до НКРЕКП 

відповідний проєкт Плану розвитку системи розподілу на 2023-2027 роки. 

Планом розвитку системи розподілу ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2023 - 2027 роки передбачено, зокрема, заходи з нового 

будівництва, реконструкції, технічного переоснащення об’єктів системи розподілу на 

загальну суму 5 957 395 тис.грн (без ПДВ), в тому числі у 2023 році на суму 

975 806 тис.грн (без ПДВ). 

Зазначений План розвитку системи розподілу на 2023-2027 роки погоджений 

оператором системи передачі, Міністерством енергетики України та Виконавчим 

органом Київської міської ради листами від 01.11.2022 №01/48101, від 14.10.2022 

№ 26/1.2-4.2-15253 та від 07.10.2022 № 058/4/4-4093 відповідно. 

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

проаналізував, надане ОСР звернення із обгрунтовуючими матеріалами та вважає за 

доцільне прийняття рішення щодо схвалення Плану розвитку системи розподілу 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2023 - 2027 роки. 

Враховуючи вищезазначене, Департамент пропонує схвалити проєкт постанови 

НКРЕКП «Про схвалення Плану розвитку системи розподілу ПРАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2023 - 2027 роки». 

 

 

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 Плану розвитку системи 

розподілу ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2023 – 2027 роки 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310, 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, від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та від 07 листопада 

2022 року № 757/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Схвалити План розвитку системи розподілу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 

2023 – 2027 роки. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                  К. Ущаповський 

 


