
Харченко М.В. 60-92 

 

Питання №  _____ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

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

розглянув інвестиційну програму з розподілу електричної енергії  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 165 482 

Прибуток (обов’язкові реінвестиції) 148 275 

За перетоки реактивної електричної 

енергії 40 862 

Усього 354 619 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

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

- звернень АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» листами від 07.09.2022 № 83.84-13513 

та від 16.12.2022 № 83.84-19842; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- висновків Державної інспекції енергетичного нагляду України від 09.09.2022 

№ 7/5.1-1892-22 та від 26.09.2022 № 7/5.1-2036-22; 

- листа Вінницької обласної військової адміністрації від 16.08.2022  

№ 01.01-53/6134; 

- 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 

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 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 АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

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 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік у сумі 

354 619 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 165 482

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 148 275

За перетоки реактивної електричної енергії 40 862

Усього 354 619

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Іваненко Я. С. 60-69 

 

 

Питання №  _____ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

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

розглянув інвестиційну програму з розподілу електричної енергії  

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 267 356 

Прибуток (обов’язкові реінвестиції) 100 983 

За перетоки реактивної електричної 

енергії 23 729 

Усього 392 068 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

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

- звернень ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» листами від 26.09.2022 № 44/6-4939 

та від 20.12.2022 № 44/6-7758/1; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- гарантійного листа Товариства від 20.12.2022 № 44/6-7758; 

- висновків Державної інспекції енергетичного нагляду України від 06.12.2022 

№ 7/5.4-2688-22 та від 19.12.2022 № 7/5.4-2776-22; 

- листа Волинської обласної військової адміністрації від 30.09.2022  

№ 5371/56/2-22; 

- 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 «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 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 «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 

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 «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» на 

2023 рік у сумі 392 068 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 267 356

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 100 983

За перетоки реактивної електричної енергії 23 729

Усього 392 068

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Цехмістер І.Д. 68-52 

 

Питання №  _____ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

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

розглянув інвестиційну програму з розподілу електричної енергії  

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 161 450 

Прибуток (обов’язкові реінвестиції) 104 146 

За перетоки реактивної електричної 

енергії 19 186 

Усього 284 782 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

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

- звернень ВАТ «Тернопільобленерго» листами від 14.09.2022 № 3762/30 від 

20.12.2022 № 5544/30; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- висновку Державної інспекції енергетичного нагляду України від 31.10.2022 

№ 7/5.4-2410-22; 

- листа Тернопільської обласної військової адміністрації від 23.09.2022  

№ 03-7198/27; 

- 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 

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 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 ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 

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 

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 

на 2023 рік у сумі 284 782 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 161 450

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 104 146

За перетоки реактивної електричної енергії 19 186

Усього 284 782

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Журавель К. С., 60-93 

Питання №  _________ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

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

розглянув інвестиційну програму ліцензіата з розподілу електричної енергії  

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 147 562 

Прибуток (обов’язкові реінвестиції) 121 053 

За перетоки реактивної електричної 

енергії 32 986 

Усього 301 601 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

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

- звернень АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» листами від 06 вересня                  

2022 року № 2022-0513-3164 та від 21 грудня 2022 року № 4/12-1395-0803/22; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- гарантійного листа Товариства від 21 грудня 2022 року № 4/12-1394-0803/22; 

- висновків Державної інспекції енергетичного нагляду України від 14.10.2022     

№ 7/5.1-2280-22 та від 28.10.2022 № 7/5.1-2402-22; 

- листа Хмельницької обласної військової адміністрації від 15.09.2022                        

№ 68/38-16-5854/2022; 

- 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 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 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 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 

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 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік у 

сумі 301 601 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 147 562

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 121 053

За перетоки реактивної електричної енергії 32 986

Усього 301 601

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Іваненко Я. С. 60-69 

 

Питання №  _____ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної  

енергії ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА  

КОМПАНІЯ» на 2023 рік 

 

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

розглянув інвестиційну програму з розподілу електричної енергії ПРАТ «ПЕЕМ 

«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 56 413 

Прибуток (обов’язкові реінвестиції) 27 870 

За перетоки реактивної електричної 

енергії 8 667 

Усього 92 950 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

- схваленого НКРЕКП проєкту плану розвитку системи розподілу на 2023-2027 

роки; 

- звернень ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» листами від 28.10.2022 № 958/010.01-03 та від 

20.12.2022 № 1362/010.01-03; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- висновків Державної інспекції енергетичного нагляду України від 28.10.2022 

№ 7/5.4-2403-22 та від 04.11.2022 № 7/5.4-2454-22; 

- листа Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 29.09.2022  

№ 3886/0/526-22; 

- 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 «ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 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 «ПЕЕМ «ЦЕК» 

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 «ПІДПРИЄМСТВА З 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ» на 2023 рік у сумі 92 950 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 56 413

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 27 870

За перетоки реактивної електричної енергії 8 667

Усього 92 950

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» на 2023 рік


