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Питання   №                                                                                     _____________ 

      

 
ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ПИТАННЯ  

на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання 
 

Про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 07 червня 2022 року № 562» щодо внесення змін до 

Інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік 

 

17 січня 2023 року на засіданні НКРЕКП, яке відбулось у формі відкритого 

слухання, після розгляду відповідних оприлюднених обґрунтовувальних 

матеріалів, було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 07 червня 2022 року № 562» щодо внесення змін до 

Інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік (далі – Проєкт 

постанови). 

Відповідно до рішення НКРЕКП від 17 січня 2023 року, Проєкт постанови 

разом з обґрунтовувальними матеріалами, необхідними для прийняття рішення, 

оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет, з метою 

отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань у період з 18 січня 2023 року по 30 січня 2023 року. 

Відповідно до пункту 1.5 Порядку розроблення та подання на затвердження 

планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем 

розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від  

04 вересня 2018 року № 955, Департамент із регулювання відносин у сфері 

енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 07 червня 2022 року № 562» щодо внесення змін до 

Інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік. 

 

 

Заступник директора департаменту –  

начальник управління інвестиційної політики  

та технічного розвитку Департаменту із  

регулювання відносин у сфері енергетики    Ю. Остап’юк 

 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА  
 
 

___________________                                    К и ї в                  № ___________________ 
 

 

Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 07 червня 2022 року № 562 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», 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, 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: 
 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 червня 

2022 року № 562 «Про схвалення Інвестиційної програми 

НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік» (у зв’язку із листами НЕК «УКРЕНЕРГО» 

від 13 жовтня 2022 року № 01/45164, від 15 грудня 2022 року № 01/56526 та 

від 09 січня 2023 року № 01/1582 щодо внесення змін до Інвестиційної 

програми на 2022 рік) такі зміни: 

 

1) у постановляючій частині цифри «4 928 159» замінити цифрами 

«3 570 555»; 

 
2 

 



2) додаток викласти в новій редакції, що додається. 

 

2. Зобов’язати НЕК «УКРЕНЕРГО» протягом 10 календарних днів з 

дня набрання чинності цією постановою надати до НКРЕКП належним 

чином оформлений остаточний примірник Інвестиційної програми  

НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік з урахуванням схвалених змін. 

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ)

Амортизація 1 162 000

Прибуток на капітальні інвестиції 480 696

Кредитні кошти 1 813 858

Дохід від розподілу пропускної спроможності 

міждержавних електричних мереж 114 001

Усього 3 570 555

Заступник директора департаменту – 

начальник управління інвестиційної політики 

та технічного розвитку Департаменту із 

регулювання відносин у сфері енергетики Ю. Остап’юк

Джерела фінансування Інвестиційної програми

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

на 2022 рік

      Додаток

      до постанови НКРЕКП

      07.06.2022 № 562

      (у редакції постанови НКРЕКП

      від______________ №_______)


