
УТОЧНЕНО 

Іваненко Я. С. 60-69 

 

 

Питання №  _____ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

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

розглянув інвестиційну програму з розподілу електричної енергії  

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 253 119 

Прибуток (обов’язкові реінвестиції) 161 470 

За перетоки реактивної електричної 

енергії 46 910 

Усього 461 499 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

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

- звернень АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» листами від 08.09.2022 № 048/20155 

та від 23.12.2022 № 048/30031; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- гарантійного листа Товариства від 23.12.2022 № 048/30036; 

- висновків Державної інспекції енергетичного нагляду України від 06.10.2022 

№ 7/5.1-2195-22 та від 17.11.2022 № 7/5.1-2551-22; 

- листа Житомирської обласної військової адміністрації від 22.09.2022  

№ 5381/2-22/27; 

- 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 

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»  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 «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

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 «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік у 

сумі 461 499 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 253 119

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 161 470

За перетоки реактивної електричної енергії 46 910

Усього 461 499

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Іваненко Я. С. 60-69 

 

 

Питання №  _____ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

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

розглянув інвестиційну програму з розподілу електричної енергії  

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 253 138 

Прибуток (обов’язкові реінвестиції) 161 470 

За перетоки реактивної електричної 

енергії 46 910 

Усього 461 518 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

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

- звернень АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» листами від 08.09.2022 № 048/20155 

та від 23.12.2022 № 048/30031; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- гарантійного листа Товариства від 23.12.2022 № 048/30036; 

- висновків Державної інспекції енергетичного нагляду України від 06.10.2022 

№ 7/5.1-2195-22 та від 17.11.2022 № 7/5.1-2551-22; 

- листа Житомирської обласної військової адміністрації від 22.09.2022  

№ 5381/2-22/27; 

- 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 

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»  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 «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

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 «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік у 

сумі 461 518 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 253 138

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 161 470

За перетоки реактивної електричної енергії 46 910

Усього 461 518

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Михневич Т. М., 60-69 

Питання №  _________ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

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

розглянув інвестиційну програму ліцензіата з розподілу електричної енергії  

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 171 826 

Прибуток (обов’язкові реінвестиції) 162 536 

За перетоки реактивної електричної 

енергії 45 308 

Усього 379 670 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

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

роки; 

- звернень АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листами від 18 листопада 2022 року 

№ 05.46/5599 та від 22 грудня 2022 року № 05.46/7981; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- висновків Державної інспекції енергетичного нагляду України від 06.10.2022 

№ 7/5.1-2200-22, від 21.10.2022 № 7/5.1-2343-22 та від 09.11.2022 № 7/5.1-2493-22; 

- листа Полтавської обласної військової адміністрації від 14.09.2022 

№ 8238/1/01-60; 

- 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 «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 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 «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

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 «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік у 

сумі 379 670 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 171 826

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 162 536

За перетоки реактивної електричної енергії 45 308

Усього 379 670

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Цехмістер І.Д. 68-52 

 

Питання №  _____ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

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

розглянув інвестиційну програму з розподілу електричної енергії  

ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 124 767 

Прибуток (обов’язкові реінвестиції) 118 415 

За перетоки реактивної електричної 

енергії 35 668 

Усього 278 850 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

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

- звернень ПРАТ «Рівнеобленерго» листами від 07.09.2022 № 6704 від 23.12.2022 

№ 10123; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- гарантійного листа Товариства від 13.10.2022 № 7718; 

- висновку Державної інспекції енергетичного нагляду України від 31.10.2022 

№ 7/5.1-2416-22; 

- листа Рівненської обласної військової адміністрації від 07.10.2022  

№ вих-8840/0/01-19/22; 

- 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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 

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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на 

2023 рік у сумі 278 850 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 124 767

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 118 415

За перетоки реактивної електричної енергії 35 668

Усього 278 850

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Іваненко Я. С. 60-69 

 

 

Питання №  _____ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

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

розглянув інвестиційну програму з розподілу електричної енергії  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 91 540 

Прибуток (обов’язкові реінвестиції) 85 351 

За перетоки реактивної електричної енергії 36 499 
 

Додатково отриманий дохід за результатом 

діяльності у 2019 та 2020 роках (постанова 

НКРЕКП від 18.08.2021 № 1358) 6 472 

Економія коштів за 2019 – 2020 роки 

(постанова НКРЕКП від 18.08.2021 № 1358) 3 847 

Усього 223 709 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

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

- звернень ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» листами від 14.09.2022  

№ 7648/16-01-02 та від 22.12.2022 № 11264/16-01-02; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- висновків Державної інспекції енергетичного нагляду України від 13.10.2022 

№ 7/5.1-2262-22 та від 17.11.2022 № 7/5.1-2550-22; 

- листа Черкаської обласної військової адміністрації від 14.09.2022  

№ 7643/16-01-02; 

- 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 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»  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 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

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 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 

2023 рік у сумі 223 709 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 91 540

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 85 351

За перетоки реактивної електричної енергії 36 499

Додатково отриманий дохід за результатом 

діяльності у 2019 та 2020 роках (постанова 

НКРЕКП від 18.08.2021 № 1358) 6 472

Економія коштів за 2019 – 2020 роки (постанова 

НКРЕКП від 18.08.2021 № 1358) 3 847

Усього 223 709

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Харченко М.В. 60-92 

Питання №  ____________ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2023 рік 

 

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

розглянув інвестиційну програму з розподілу електричної енергії  

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2023 рік з такими показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 14 813 

Прибуток на виробничі інвестиції 0 

За перетоки реактивної електричної 

енергії 28 121 

Усього 42 934 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

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

- звернень ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» листами від 31.10.2022 

№ 06/1614 та від 23.12.2022 № 06/1934; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- висновків Державної інспекції енергетичного нагляду України від 18.11.2022 

№ 7/5.4-2564-22 та від 01.12.2022 № 7/5.4-2563-22; 

- листа Волинської обласної військової адміністрації від 02.11.2022  

№ 6097/56/2-22; 

- листа Донецької обласної військової адміністрації від 26.10.2022  

№ 0.3/19-2728/4-22; 

- листа Львівської обласної військової адміністрації від 04.11.2022  

№ 5/20-10359/0/2-22/1-30.1.2; 

- 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 

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 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 

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 

МЕРЕЖІ» 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 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 

на 2023 рік у сумі 42 934 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 14 813

Прибуток на виробничі інвестиції 0

За перетоки реактивної електричної енергії 28 121

Усього 42 934

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2023 рік


