
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття постанови НКРЕКП « Про схвалення Інвестиційної 

програми ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2023 рік, фінансування якої 

здійснюється за рахунок тарифу на виробництво теплової енергії, 

виробленої на АЕС. 

 

Звернення ліцензіата 

Відповідно до положень Порядку формування інвестиційних програм 

ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними 

електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на 

атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих 

електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2015 року № 1972, 

листом від 08.12.2022 № 01-16343/19-вих ДП «НАЕК «Енергоатом» надало до 

НКРЕКП інвестиційну програму на 2023 рік. 

Ліцензіатом надані обґрунтування та документальні підтвердження стосовно 

непридатного технічного стану об’єктів, які згідно з проєктами інвестиційних 

програм підлягають реконструкції чи повній заміні, або документи, які 

підтверджують технічну доцільність та необхідність виконання заходів (дефектні 

акти, акти обстеження, акти технічного стану, акти перевірок, експертні висновки 

тощо). 

Загальний обсяг коштів, необхідний для реалізації Інвестиційної програми 

АЕС з виробництва теплової енергії ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2023 рік, 

становить 54 943 тис. грн без ПДВ (власні кошти – 21 373 тис грн, інші джерела – 

33 570 тис грн). 

Міністерство енергетики України листом від 31.10.2022 № 26/1.2-2.6-17249 

погоджено зазначену Інвестиційну програму. 

У діючих тарифах на виробництво теплової енергії для АЕС передбачені річні 

витрати капітального характеру у сумі 21 373,19 тис. грн без ПДВ. 

 

Схвалення проєкту постанови 

На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання,  

27 грудня 2022 року, було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення 

Інвестиційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2023 рік з урахуванням 

пропозицій НКРЕКП. 

Згідно з вимогами чинного законодавства 29 грудня 2022 року на офіційному 

вебсайті НКРЕКП було оприлюднено схвалений проєкт постанови НКРЕКП разом 

із обґрунтовувальними матеріалами, необхідними для прийняття рішень, з метою 

отримання зауважень та пропозицій.  

 Протягом визначеного часу відповідні зауваження та пропозиції до 

оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо 

заходів інвестиційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом»  на 2023 рік до НКРЕКП 

не надходили. 

 

 

 



 

Опрацювання матеріалів 

За результатом опрацювання наданих ліцензіатом матеріалів виявлено, що не 

всі запропоновані заходи можуть бути включені до Інвестиційної програми ДП 

«НАЕК «Енергоатом» з виробництва теплової енергії на АЕС на 2023 рік. Заходи з 

реконструкції теплових мереж із заміною труб у м. Нетішин по своїй сутті не 

відносяться до діяльності з виробництва теплової енергії на АЕС. Крім цього, до 

заходу «Реконструкція. Технічне переоснащення. Проведення модернізації 

водопідігрівача у тепловому вузлі лабораторно-побутового корпусу 2А ВП ЗАЕС» 

не надано достатніх обґрунтувань. Також не надана інформація щодо інших джерел 

фінансування заходів Інвестиційної програми (33 570 млн грн). 

Після опрацювання обгрунтовувальних матеріалів до Інвестиційної програми 

АЕС з виробництва теплової енергії ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2023  

пропонується схвалити заходи, які заплановані на прогнозний період, на загальну 

суму 21 373,19 тис. грн (без ПДВ) за рахунок амортизаційних відрахувань та 

прибутку відповідно до обсягів фінансування, визначених при встановленні діючих 

тарифів. 

 
№ 

п/п Перелік об’єктів 

Пропозиція 

НКРЕКП  

(тис.грн. без ПДВ) 

 Амортизаційні відрахування : 7 695,54 

 Реконструкція обладнання та теплових мереж ЦТПК ВП 

«Південноукраїнська АЕС» 

1 602,00 

 Реконструкція тепломережі АЕС-Гідрокомплекс на ділянці 

від ТК-1 до V35,36 ВП «Південноукраїнська АЕС» 

6 093,54 

 

 Кошти нерозподіленого прибутку: 13 677,65 

 Реконструкція тепломережі АЕС-Гідрокомплекс на ділянці 

від ТК-1 до V35,36 ВП «Південноукраїнська АЕС» 

13 677,65 

 

 Загальна вартість ІП на 2023 рік: 21 373,19 

 

 

 

Враховуючи викладене, пропонується прийняти постанову НКРЕКП 

щодо схвалення інвестиційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2023 рік, 

фінансування якої здійснюється за рахунок тарифу на виробництво теплової 

енергії, виробленої на АЕС, відповідно до пропозицій НКРЕКП, що наведені в 

таблиці. 

 
 

 

 

 

 

Директор Департаменту енергоринку                                                 І. Сідоров 
 



  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про схвалення Інвестиційної програми  

ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2023 рік,  

фінансування якої здійснюється за рахунок  

тарифу на виробництво теплової енергії,  

виробленої на АЕС 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                              

«Про теплопостачання», Порядку формування інвестиційних програм 

ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними 

електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на 

атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих 

електростанціях, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

30  червня 2015 року № 1972, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата з виробництва теплової енергії 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (АЕС) на 2023 рік                

у сумі 21 373,19 тис. грн (без ПДВ) та джерела її фінансування згідно з додатком.  

  

 

  

Голова НКРЕКП                 К. Ущаповський 



Додаток 

до постанови Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики

та комунальних послуг

_________________№____________

 тис. грн

21 373,19

7 695,54

13 677,65

21 373,19

І. СідоровДиректор Департаменту енергоринку

Джерела фінансування Інвестиційної програми                                                                    

ліцензіата з виробництва теплової енергії                                                                    

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (АЕС)

на 2023 рік

Джерела фінансування

У тарифі на виробництво теплової енергії:

амортизація

Разом (без урахування ПДВ)

прибуток


