
Іваненко Я. С. 60-69 

Питання   №                                                                                        _________ 

 

Про прийняття постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

27 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП, яке відбулось у формі 

відкритого слухання, після розгляду відповідних оприлюднених 

обґрунтовувальних матеріалів, було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про 

схвалення Інвестиційної програми ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік»  

(далі – Проєкт постанови). 

Відповідно до рішення НКРЕКП від 27 грудня 2022 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 29 грудня 2022 року по 09 січня 2023 

року. 

Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, у встановлений термін до НКРЕКП не 

надходило. 

Враховуючи вищезазначене, 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 схвалення Інвестиційної програми 

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 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 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

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 «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Іваненко Я. С. 60-69 

 

Питання   №                                                                                        _________ 

 

Про прийняття постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

30 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП, яке відбулось у формі 

відкритого слухання, після розгляду відповідних оприлюднених 

обґрунтовувальних матеріалів, було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про 

схвалення Інвестиційної програми АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік»  

(далі – Проєкт постанови). 

Відповідно до рішення НКРЕКП від 30 грудня 2022 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 30 грудня 2022 року по 09 січня 2023 

року. 

Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, у встановлений термін до НКРЕКП не 

надходило. 

Враховуючи вищезазначене, 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 схвалення Інвестиційної програми 

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»  на 2023 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 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

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  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Цехмістер І.Д. 68-52 

 

Питання   №                                                                                        _________ 

 

Про прийняття постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

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

слухання, після розгляду відповідних оприлюднених обґрунтовувальних 

матеріалів, було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення 

Інвестиційної програми ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік»  

(далі – Проєкт постанови). 

Відповідно до рішення НКРЕКП від 10 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 11 січня 2023 року по 23 січня 2023 року. 

Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, у встановлений термін до НКРЕКП не надходило. 

Враховуючи вищезазначене, 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 схвалення 

Інвестиційної програми ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 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 схвалення Інвестиційної 

програми ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

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 «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

на 2023 рік у сумі 367 507 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 166 874

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 154 372

За перетоки реактивної електричної енергії 46 261

Усього 367 507

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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Цехмістер І.Д. 68-52 

 

Питання   №                                                                                        _________ 

 

Про прийняття постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

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

слухання, після розгляду відповідних оприлюднених обґрунтовувальних 

матеріалів, було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення 

Інвестиційної програми ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік»  

(далі – Проєкт постанови). 

Відповідно до рішення НКРЕКП від 10 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 11 січня 2023 року по 23 січня 2023 року. 

Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, у встановлений термін до НКРЕКП не надходило. 

Враховуючи вищезазначене, 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 схвалення 

Інвестиційної програми ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» на 2023 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 схвалення Інвестиційної 

програми ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 

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 «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» на 

2023 рік у сумі 690 312 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 399 730

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 236 231

За перетоки реактивної електричної енергії 54 351

Усього 690 312

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 «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Михневич Т. М., 60-69 

 

Питання   №                                                                                        _________ 

 

Про прийняття постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

30 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП, яке відбулось у формі відкритого 

слухання, після розгляду відповідних оприлюднених обґрунтовувальних 

матеріалів, було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення 

Інвестиційної програми АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік»  

(далі – Проєкт постанови). 

Відповідно до рішення НКРЕКП від 30 грудня 2022 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 30 грудня 2022 року по 09 січня 2023 року. 

Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, у встановлений термін до НКРЕКП не надходило. 

Враховуючи вищезазначене, 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 схвалення 

Інвестиційної програми АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2023 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 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

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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Сапожнікова Н. В. 68-41 

 

Питання   №                                                                                        _________ 

 

Про прийняття постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 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 схвалення 

Інвестиційної програми АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 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. 

Враховуючи вищезазначене, 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 схвалення 

Інвестиційної програми АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 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 схвалення Інвестиційної 

програми АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

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 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік у сумі 570 967 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 379 794

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 150 360

За перетоки реактивної е/е 40 813

Усього 570 967

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 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Харченко М. В. 60-92 

 

Питання   №                                                                                        _________ 

 

Про прийняття постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії  

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2023 рік 

 

30 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП, яке відбулось у формі відкритого 

слухання, після розгляду відповідних оприлюднених обґрунтовувальних 

матеріалів, було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення 

Інвестиційної програми ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2023 

рік» (далі – Проєкт постанови). 

Відповідно до рішення НКРЕКП від 30 грудня 2022 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 30 грудня 2022 року по 09 січня 2023 року. 

Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, у встановлений термін до НКРЕКП не надходило. 

Враховуючи вищезазначене, 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 схвалення 

Інвестиційної програми ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2023 

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 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

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 ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2023 рік



Цехмістер І.Д. 68-52 

 

Питання   №                                                                                        _________ 

 

Про прийняття постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

30 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП, яке відбулось у формі відкритого 

слухання, після розгляду відповідних оприлюднених обґрунтовувальних 

матеріалів, було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення 

Інвестиційної програми ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік»  

(далі – Проєкт постанови). 

Відповідно до рішення НКРЕКП від 30 грудня 2022 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 30 грудня 2022 року по 09 січня 2023 року. 

Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, у встановлений термін до НКРЕКП не надходило. 

Враховуючи вищезазначене, 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 схвалення 

Інвестиційної програми ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на 2023 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 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

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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Цехмістер І.Д. 68-52 

 

Питання   №                                                                                        _________ 

 

Про прийняття постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

27 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП, яке відбулось у формі відкритого 

слухання, після розгляду відповідних оприлюднених обґрунтовувальних 

матеріалів, було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення 

Інвестиційної програми ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік»  

(далі – Проєкт постанови). 

Відповідно до рішення НКРЕКП від 27 грудня 2022 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 29 грудня 2022 року по 09 січня 2023 року. 

Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, у встановлений термін до НКРЕКП не надходило. 

Враховуючи вищезазначене, 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 схвалення 

Інвестиційної програми ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 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 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

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 ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Журавель К. С., 60-93 

  

Питання №  _________ 

 

 

Про прийняття постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

27 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП, яке відбулось у формі відкритого 

слухання, після розгляду відповідних оприлюднених обґрунтовувальних матеріалів, 

було схвалено проєкт постанови «Про схвалення Інвестиційної програми                           

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік» (далі – Проєкт постанови). 

Відповідно до рішення НКРЕКП від 27 грудня 2022 року, Проєкт постанови 

разом з обґрунтовувальними матеріалами, необхідними для прийняття рішення, 

було оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет у період з                          

29 грудня 2022 року по 09 січня 2023 року, з метою отримання зауважень та 

пропозицій. 

Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, у встановлений термін до НКРЕКП не надходило. 

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 схвалення Інвестиційної 

програми АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на 2023 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 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

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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



Іваненко Я. С. 60-69 

 

Питання   №                                                                                        _________ 

 

Про прийняття постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

30 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП, яке відбулось у формі 

відкритого слухання, після розгляду відповідних оприлюднених 

обґрунтовувальних матеріалів, було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про 

схвалення Інвестиційної програми ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік»  

(далі – Проєкт постанови). 

Відповідно до рішення НКРЕКП від 30 грудня 2022 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 30 грудня 2022 року по 09 січня 2023 

року. 

Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, у встановлений термін до НКРЕКП не 

надходило. 

Враховуючи вищезазначене, 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 схвалення Інвестиційної програми 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 2023 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 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

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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік



   Журавель К. С., 60-93 

 

Питання №  _________ 

 

 

Про прийняття постанови НКРЕКП 

про схвалення Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії 

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

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

слухання, після розгляду відповідних оприлюднених обґрунтовувальних матеріалів, 

було схвалено проєкт постанови «Про схвалення Інвестиційної програми                           

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік» (далі – Проєкт постанови). 

Відповідно до рішення НКРЕКП від 04 січня 2023 року, Проєкт постанови 

разом з обґрунтовувальними матеріалами, необхідними для прийняття рішення, 

було оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет у період з                          

05 січня 2023 року по 16 січня 2023 року, з метою отримання зауважень та 

пропозицій. 

Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, у встановлений термін до НКРЕКП не надходило. 

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 схвалення Інвестиційної 

програми АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» на 2023 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 схвалення Інвестиційної 

програми АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 

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 «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік у сумі 

224 544 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 126 308

Прибуток (обов'язкові реінвестиції) 79 433

За перетоки реактивної електричної енергії 18 803

Усього 224 544

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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік


