
ОБҐРУНТУВАННЯ 

до схвалення проєкту постанови НКРЕКП щодо схвалення Інвестиційної 

програми ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2023 рік. 

 

Звернення ліцензіата 

Відповідно до положень Порядку формування інвестиційних програм 

ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на 

теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року № 2585, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 

України 05 листопада 2015 року за № 1367/27812, листами від 27.12.2022 № 15- 

10994 та від 23.02.2023 № 15- 2527 ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» була надана 

до НКРЕКП інвестиційна програма на 2023 рік у сумі 8 478,93 тис.грн (без ПДВ) 

для виконання заходу «Реконструкція панелей ДЗШ І, ІІ  секторів та трансферу 

генераторів 6кВ  з можливістю перефіксації  силового трансформатора 2Т з ІІ секції 

на І секцію ТЕЦ-1», документи, які підтверджують технічну доцільність та 

необхідність виконання заходу (дефектні акти, акти обстеження, акти технічного 

стану, акти перевірок, експертні висновки тощо), проєкт, кошториси та інше 

обґрунтування. 

 

Опрацювання матеріалів 

Департамент енергоринку опрацював обгрунтовувальні матеріали 

інвестиційної програми ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2023 рік. З 

урахуванням актуальних ринкових цін на обладнання та матеріали загальна 

вартість робіт з «Реконструкції панелей ДЗШ І, ІІ  секторів та трансферу 

генераторів 6кВ  з можливістю перефіксації  силового трансформатора 2Т з ІІ секції 

на І секцію ТЕЦ-1» становитиме 6 303,72 тис. грн (без ПДВ). Запланований на 

прогнозний період даний захід буде виконуватись за рахунок амортизаційних 

відрахувань, а також інших джерел відповідно до обсягів фінансування, визначених 

при встановленні діючих тарифів. 

Схвалення зазначеної інвестиційної програми на 2023 рік не призведе до 

перегляду  діючого тарифу на виробництво теплової енергії для ЛМКП 

«ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО». 

 

 Враховуючи викладене, пропонується: 

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП щодо інвестиційної 

програми ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2023 рік відповідно до 

пропозицій НКРЕКП у сумі 6 303,72 тис.грн. 

2. Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення 

інвестиційної програми ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2023» рік на 

офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень та пропозицій. 

 

 

 

Директор Департаменту енергоринку                                                     І. Сідоров 



ПРОЄКТ 

 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про схвалення Інвестиційної програми  

ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» 

на 2023 рік 

 

 

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 виробництва електричної та теплової енергії на 

теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року № 2585, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата з виробництва теплової енергії 

ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2023 рік у сумі 6 303,72 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

5 727,90

5 727,90

575,82

6 303,72

І. Сідоров

Разом (без урахування ПДВ)

Директор Департаменту енергоринку


Джерела фінансування Інвестиційної програми 

ліцензіата з виробництва теплової енергії  

ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2023 рік

Джерела фінансування

У тарифах на виробництво теплової енергії:

амортизація

Додаткові джерела


