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Від «24» квітня 2017 №__________. 

 

 

Шановний Дмитро Володимирович! 

 

03.04.2017 на web-сайті НКРЕКП з’явилось повідомлення про оприлюднення проекту, що має 

ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Методики 

розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж». Нижче викладені наші 

зауваження і пропозиції стосовно питань, які виникають у зв’язку з вищезгаданим проектом. 

 

1. На теперішній час порядок і правила стосовно приєднань електроустановок до електричних 

мереж регулює чинний Закон України «Про електроенергетику», в якому у Статті 17-2 «Плата за 

приєднання електроустановок до електричних мереж» чітко визначено, що «Вартість послуг з 

приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним приєднанням […], визначається 

проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання 

потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності». Натомість, у проекті 

Постанови НКРЕКП від 03.04.2017 всупереч нормам діючого закону у розділі IV проекту 

Постанови «Плата за нестандартне приєднання» пропонується розраховувати таку плату не на 

підставі проектно-кошторисної документації, як це визначає діючий Закон, а на підставі формули 

№5. Розраховувати плату за нестандартне приєднання електроустановок на підставі такої формули 

прямо суперечить нормам діючого Закону України «Про електроенергетику». 

 

2. Як Вам безсумнівно відомо, 13.04.2017 Верховною Радою України у другому повторному 

читанні було прийнято Закон України «Про ринок електричної енергії», який у Статті 21 визначає 

принципово інший порядок приєднання до електричних мереж споживачів у порівнянні з засадами 

Статті 17-2 діючого Закону «Про електроенергетику». Зважаючи на цей факт вважаємо 

недоцільним введення ще одного нового і тимчасового порядку приєднання і методики 

розрахунку плати за приєднання на дуже короткий термін. Такі часті зміни негативно вливають на 

ринок, створюють невизначеність, підвищують ризики інвесторів, стримують інвестиції у 

економіку країни. Пропонуємо Вам зосередитись над підготовкою і розробкою нових редакцій 

правил, методик, кодексів і інших підзаконних актів, які потрібні для імплементації Закону «Про 

ринок електричної енергії». 

 

3. Звертаємо Вашу увагу, що за останні десять місяців НКРЕКП оприлюднювала чисельні проекти 

постанов, які стосуються регулювання порядку приєднання до електричних мереж і методик 

визначення плати за послугу приєднання. Всі ці документи містили чисельні помилки і 



невідповідності діючому законодавству. Така діяльність очолюваної Вами державної установи 

призвела до плутанини, зупинки багатьох інвестиційних проектів в очікуванні визначеності з 

порядком приєднань замовників до електричних мереж і ясності з вартістю приєднань. Просимо 

Вас підвищити якість роботи очолюваної Вами установи і ретельніше готувати регуляторні акти 

адже більшість з них не була введена в дію і опублікована в газеті «Урядовий кур’єр». Також 

просимо Вас у засобах масової інформації виступити з роз’ясненням поточного стану правил 

приєднання до електричних мереж і методики визначення вартості цієї послуги.  

 

Завдяки опублікуванню чисельних версій змін правил приєднання, замовникам незрозуміло за 

якими правилами тепер відбуваються приєднання, а коли замовники звертаються за роз’ясненнями 

до операторів розподілу і їх регіональних підрозділів у відповідь отримують плутані і 

неоднозначні відповіді.   

 

4. Ми розуміємо, що активність НКРЕКП у намаганнях змінити діючий порядок приєднань до 

електричних мереж викликані його чисельними вадами, але звертаємо Вашу увагу, що принципи, 

які закладає НКРЕКП у чисельні спроби змінити діючий порядок містять принципові помилки: 

 

а) При визначенні вартості приєднання недопустимо не враховувати довжину і вартість «лінійної 

складової»  — у реальних витратах на приєднання ця складова часто займає більше половини 

загального кошторису витрат. Відмова НКРЕКП від врахування вартості лінійної складової 

призведе до неможливості коректно усереднити будь-які показники для швидкого визначення 

вартості на підставі укрупнених показників і історичних даних. Також, замовників потрібно 

стимулювати приєднуватись ближче до існуючих мереж, не вираховування ціни «лінійної 

складової» призведе до ігнорування замовниками фактору довжини лінії, що призведе до 

неефективної витрати коштів замовників або операторів розподілу електричної енергії.   

 

б) Для швидкого визначення розміру плати за потужність, НКРЕКП пропонує використовувати 

показники оцінки активів енергорозподільчих компаній, які призначені для зовсім інших цілей про 

що публічно попереджали розробники цієї методики. Такий підхід є непрозорим, некоректним і, 

як наслідок,  неприйнятним. 

 

в) Фізичним сенсом «плати за потужність» є визначення суми коштів, які потрібно витратити на 

збільшення виключно необхідної пропускної здатності мереж, щоби приєднати замовника у 

визначеній точці. Тобто, якщо у точці приєднання є надлишок потужності і пропускної здатності 

мереж, то методика визначення плати за приєднання це повинна обов’язково враховувати. 

Методика повинна стимулювати замовників приєднуватись у тих регіонах, де є надлишок 

потужності і де не потрібно вкладати додаткові кошти. Такий порядок здешевить приєднання та 

буде сприяти зменшенню втрат електроенергії при передачі і призведе до покращення показників 

мережі у місці приєднання. Дійсно, в Україні є райони у яких пропускна здатність мереж 

вичерпана і потрібні кошти і зусилля для приєднання замовників. Але на абсолютній більшості 

території спостерігається протилежна ситуація.    

 

  

 

З повагою, 

 


