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КОНТРОЛЮ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ 

КОМПАНІЙ 

 

Розроблення моделі внутрішньогосподарського контролю капітальних 

вкладень в енергопостачальних компаніях повинна здійснюватись із 

врахуванням специфіки їх діяльності. Пропонуємо виокремити чотири етапи 

здійснення капітальних вкладень енергопостачальних компаній. 

На попередньому етапі необхідно виявити дефекти електромереж, 

оцінити їх критичність та встановити необхідність їх заміни (модернізації). 

За результатами оглядів електромереж та трансформаторних підстанцій 

складаються відомості дефектів, дані за якими узагальнюються в реєстрі 

дефектів. На підставі реєстру дефектів складається план по здійсненню 

капітальних вкладень в електромережі. Адже енергопостачальні компанії 

мають зобов’язання перед державою щодо проведенихкапітальних вкладень 

в розвиток електромереж.  

Таким чином, на попередньому етапі здійснення капітальних вкладень 

на підставі відомостей дефектів та інших інвестиційних зобов’язань 

енергопостачальні компанії складають та затверджують в Національній 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг Інвестиційну програму. 

Разом з цим, енергопостачальні компанії отримують заявки на 

приєднання нових споживачів. Приєднання споживачів, як правило, потребує 



поліпшення існуючих мереж та трансформаторних підстанцій, що 

фінансується за рахунок нових споживачів.  

На підготовчому етапі здійснення капітальних вкладень розробляється 

проектно-кошторисна документація на здійснення капітальних вкладень, 

проводяться тендери та підписуються договори підряду на здійснення 

будівельно-монтажних робіт, здійснюється закупівля матеріалів та 

обладнання для здійснення капітальних вкладень. 

На етапі безпосереднього здійснення капітальних вкладень 

проводиться демонтаж застарілих та пошкоджених електромереж, 

будівельно-монтажні роботи із спорудження нових ліній електропередач та 

трансформаторних підстанцій. Під час здійснення будівельно-монтажних 

робіт відбувається значна кількість операцій із матеріальними ресурсами 

(переміщення між різними матеріально-відповідальними особами, передача 

підряднику, списання на спорудження об’єкта, тощо); ці операції потребують 

ретельного контролю, оскільки під час них можуть здійснюватись певні 

зловживання. Ще одним важливим об’єктом контролю під час здійснення 

будівельно-монтажних робіт є використання будівельних машин  та 

механізмів, адже на роботу техніки списується паливо-мастильні матеріали, 

вартість яких останнім часом значно виросла. Не менш важливим об’єктом 

контролю є заробітна плата працівників, зайнятих будівельно-монтажними 

роботами. 

На завершальному етапі капітальних вкладень здійснюються 

пусконалагоджувальні роботи та введення в експлуатацію об’єктів основних 

засобів. Етапи здійснення капітальних вкладень зображено на рис. 1.  

Отже, методика та організація внутрішньогосподарського контролю 

капітальних вкладень в енергопостачальних компаніях безпосередньо 

залежить від етапів здійснення капітальних вкладень. 
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Рис. 1. Етапи здійснення капітальних вкладень в енергопостачальних 

компаніях 

 


