
Михневич Т. М., 60-69 

 

Питання №  __________ 

 

Про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2023 рік 

 

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

розглянув інвестиційну програму з розподілу електричної енергії  

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2023 рік з такими 

показниками. 

 

Джерела фінансування тис. грн (без ПДВ) 

Амортизація 335 767 

Прибуток (обов’язкові реінвестиції) 269 901 

За перетоки реактивної електричної енергії 107 975 

Активи, отримані ліцензіатами після переходу на 

стимулююче регулювання на безоплатній основі 33 775 

Усього 747 418 

 

Відповідно до зазначеного та з урахуванням: 

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

- звернень ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

листами від 28.10.2022 № 03/610/10869, від 06.01.2023 № 03/610/390 та від 19.01.2023 

№ 03/610/1083; 

- висновку Управління впровадження та розвитку систем обліку; 

- висновку Управління інформаційних технологій; 

- висновків Державної інспекції енергетичного нагляду України від 05.10.2022 

№ 7/5.4-2177-22, від 15.11.2022 № 7/5.4-2537-22 та від 26.12.2022 № 7/5.4-2824-22; 

- листа Київської обласної військової адміністрації від 21.09.2022  

№ 5667/05/35.08-2022; 

- 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 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2023 рік» (далі – 

проєкт постанови). 

2. Зобов’язати Департамент розмістити повідомлення про схвалення зазначеного 

проєкту постанови на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет. 
 

 

 

Заступник директора департаменту –  

начальник управління інвестиційної політики  

та технічного розвитку Департаменту із  

регулювання відносин у сфері енергетики                Ю. Остап’юк 
 



  ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                    К и ї в                    № ___________________ 

 

Про схвалення Інвестиційної програми 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ  

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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 «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2023 рік у сумі 747 418 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 335 767

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 269 901

За перетоки реактивної електричної енергії 107 975

Активи, отримані ліцензіатами після переходу на 

стимулююче регулювання на безоплатній основі 33 775

Усього 747 418

Заступник директора департаменту – 

начальник управління інвестиційної політики 

та технічного розвитку Департаменту із 

регулювання відносин у сфері енергетики Ю. Остап’юк

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

з розподілу електричної енергії  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2023 рік


