Таблиця узгоджених позицій до проекту регуляторного акта «Про затвердження Порядку будівництва та експлуатації прямої лінії»
№

Редакція спірної частини проекту рішення/

Зауваження та пропозиції до проекту
рішення НКРЕКП

Обґрунтування до зауважень і
пропозицій

Спосіб врахування або мотиви
відхилення зауважень (пропозицій)

Розділи та пункти Порядку
Розділ 2

2.1. Пряма лінія може бути побудована
після погодження цього будівництва
НКРЕКП у випадках необхідності
забезпечення виробником живлення
електричною енергією по прямій лінії:

1.

1) власних
приміщень
дочірніх компаній;
………………………

АТ «ДТЕК Дніпроенерго»

Частково враховано.

2.1. Пряма лінія може бути побудована
після погодження цього будівництва
НКРЕКП у випадках необхідності
забезпечення виробником живлення
електричною енергією по прямій лінії::

2.1. Пряма лінія може бути
побудована після погодження
цього будівництва НКРЕКП у
випадках
необхідності
забезпечення
виробником
живлення електричною енергією
по прямій лінії:

Пропонується розширити поняття
необхідності
забезпечення
живлення електричною енергією
приміщень
та/
або
дочірніх
компаній.
Доповнити:
власних
технологічних установок.
та/або
1) Власних приміщень, власних На ряді виробництв, в тому числі на
технологічних
установок
та/або електростанціях,
економічно
дочірніх компаній;
доцільно виконувати живлення
……………………….
віддалених
технологічних
споживачів
(насосних
станцій,
очисних споруд тощо) від власної
генерації.

1) власних
(електроустановок)
електроусановок
компаній;

приміщень
та/або
дочірніх

За підсумками обговорень.

2.

2.2. Якщо
власні
приміщення
виробника знаходяться на території
земельної
ділянки
електростанції
виробника, то будівництво прямої лінії
не потребує погодження з НКРЕКП.

Порівняльна таблиця

2.2. Якщо
власні
приміщення
виробника
(електроустановки)
та/або електроустановки дочірніх
компаній знаходяться на території
земельної ділянки електростанції
виробника, то будівництво прямої
лінії не потребує погодження з
НКРЕКП.
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Розділ 3
ГС «ПЕАУ»

3.

Частково враховано.

3.1. Для
отримання
погодження
Для
отримання
погодження Залишити виключно документи 3.1. Для отримання погодження
будівництва прямої лінії заявник надає будівництва прямої лінії заявник надає передбачені Кодексом системи будівництва прямої лінії, в
до НКРЕКП такі документи:
розподілу.
частині відсутності перешкод
до НКРЕКП такі документи:
виконанню
спеціальних
1) ТЕО, що підтверджує технічну
1) заяву (за формою, наведеною в
обов’язків для забезпечення
можливість
реалізації
проекту
додатку до цього Порядку);
загальносуспільних
інтересів
будівництва прямої лінії та доводить
та/або положень про захист прав
2) інвестиційний проект, який економічні переваги такого приєднання
споживачів
відповідно
до
в порівнянні до загального порядку
Закону, заявник надає до НКРЕКП
включає:
такі документи:
технічні та експлуатаційні дані приєднання, визначеного КСР;
прямої лінії та приєднаних до неї
2) погодження іншої сторони
1) заяву
(за
формою,
струмоприймачів, розподільчих та приєднання по прямій лінії;
наведеною в додатку до цього
трансформуючих електроустановок;
Порядку);
3) проект договору про розподіл
ситуаційний
план
та
2) техніко-економічне
витрат на будівництво прямої лінії між
обґрунтування,
що
доводить
викопіювання
з
топографосторонами;
економічні
переваги
приєднання
геодезичного плану в масштабі 1:2000
по прямій лінії порівняно із
із зазначенням місця розташування
4)
проект
договору
про
загальним порядком приєднання,
меж
експлуатаційної
будівництва прямої лінії між об’єктом встановлення
визначеним КСР або КСП (у
та
організацію
(об’єктами) виробництва електричної відповідальності
випадку, визначеному підпунктом
експлуатації прямої лінії.
енергії та об’єктом (об’єктами)
3 пункту 2.1 глави 2 цього
споживання
електричної
енергії
Порядку);
3) проект технічних умов та
(власні приміщення, дочірні компанії
однолінійну схему приєднання по
виробника або об’єкт (об’єкти)
прямій лінії, виданий виробником
споживача);
електричної енергії, до якого
детальні
обґрунтування
планується будівництво прямої
необхідності будівництва прямої лінії;
лінії;
оцінку очікуваного впливу
4) проект
договору
про
прямої
лінії
на
навколишнє
встановлення меж балансової
належності та експлуатаційної
середовище;
відповідальності,
а
також
джерела
фінансування
організацію експлуатації прямої
інвестиційного проекту;
лінії та визначення оператора
протокол
відкритого
прямої лінії;
обговорення щодо будівництва прямої
5) проект
договору
про
Порівняльна таблиця
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лінії, передбачений цією главою.

розподіл витрат на будівництво
прямої лінії між сторонами.

3) копії документів виробника та
споживача або юридичної/фізичної
особи, які підтверджують право
власності чи користування об’єктом
(об’єктами) або, за відсутності об’єкта,
право власності чи користування
земельною ділянкою;
4) документ,
що
підтверджує
відмову ОСП/ОСР у доступі до
електричних мереж відповідно до
статті 22 Закону (у випадку,
визначеному підпунктом 2 пункту 2.1
глави 2 цього Порядку);
5) техніко-економічне
обґрунтування,
що
доводить
економічні переваги приєднання по
прямій лінії порівняно із загальним
порядком приєднання, визначеним
КСР або КСП (у випадку, визначеному
підпунктом 3 пункту 2.1 глави 2 цього
Порядку);
6) проект технічних умов та
однолінійну схему приєднання по
прямій лінії, виданий виробником
електричної
енергії,
до
якого
планується будівництво прямої лінії;
7) проект
договору
про
встановлення
меж
балансової
належності
та
експлуатаційної
відповідальності, а також організацію
експлуатації
прямої
лінії
та
визначення оператора прямої лінії;
Порівняльна таблиця
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8) проект договору про розподіл
витрат на будівництво прямої лінії між
сторонами.
За підсумками обговорень.

4.

3.2. Документи
подані
заявником
розглядаються
відповідним
структурним підрозділом НКРЕКП
протягом 30 робочих днів з дня їх
отримання. Проект рішення щодо
погодження будівництва прямої лінії
виноситься на засідання НКРЕКП, що
проводиться у формі відкритого
слухання

3.2. Документи подані заявником
розглядаються
відповідним
структурним підрозділом НКРЕКП
протягом 30 робочих днів з дня їх
отримання
на
предмет
відсутності
перешкод
виконанню
спеціальних
обов’язків для забезпечення
загальносуспільних
інтересів
та/або положень про захист прав
споживачів
відповідно
до
Закону. Проект рішення щодо
погодження будівництва прямої
лінії виноситься на засідання
НКРЕКП, що проводиться у формі
відкритого слухання

ГС «ПЕАУ»

5.

3.5. Розгляду питання про погодження
будівництва прямої лінії передує його
відкрите
обговорення.
Відкрите
обговорення проводиться на засадах
гласності, відкритості, добровільності
та свободи висловлювань.

Вилучити

Надмірні вимоги до Заявника

Враховано.

3.6. Обов’язок щодо організації та
проведення відкритого обговорення
покладається на заявника.
3.7. Заявник, з метою проведення
відкритого обговорення, зобов’язаний
забезпечити:
Порівняльна таблиця
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1) розміщення в засобах масової
інформації за місцем виконання
будівництва прямої лінії та на
власному веб-сайті в мережі Інтернет
(за наявності) та/або на інформаційних
стендах проекту будівництва прямої
лінії і інформації про порядок надання
до нього пропозицій, повідомлення
про
дату
початку
відкритого
обговорення та кінцевий термін для
прийняття пропозицій і зауважень з
питань,
винесених на
відкрите
обговорення,
наданих
заінтересованими
особами,
з
одночасним повідомленням листом
органів місцевого самоврядування за
місцем виконання будівництва прямої
лінії;
2) реєстрацію,
розгляд,
узагальнення
та
оприлюднення
пропозицій і зауважень до проекту
будівництва прямої лінії, що надійшли
протягом визначеного строку від усіх
зацікавлених сторін;
3) прийняття
обґрунтованих
рішень щодо спірних питань;
4) розміщення на власному вебсайті в мережі Інтернет протоколу
розгляду наданих пропозицій і
зауважень
та
інформації
щодо
обґрунтованих рішень, прийнятих
стосовно спірних питань, з наданням
НКРЕКП листа щодо проведених
відкритих обговорень із зазначенням
відповідного
URL-посилання.
Порівняльна таблиця
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3.8. Пропозиції і зауваження до
оприлюднених документів мають бути
обґрунтовані та надані у визначений
строк, що складає не менше 30
календарних днів з дати початку
відкритого обговорення.
Анонімні
зауваження
та
пропозиції, а також пропозиції і
зауваження, що були надані після
визначеного
в
інформаційному
повідомленні терміну, не реєструються
та не розглядаються.
3.9. Для опрацювання пропозицій
та зауважень, які надійшли у період
проведення відкритого обговорення,
заявником утворюється комісія, до
складу якої входять уповноважені
представники виробника електричної
енергії та споживача за умови
письмового звернення до заявника,
представники
органів
місцевого
самоврядування та громадськості.
Кількість представників органів
місцевого
самоврядування
та
громадськості має становити не більше
70 відсотків від загальної чисельності
комісії.
Головою комісії є посадова особа
заявника.
Результати розгляду пропозицій і
зауважень комісії оформлюються
протоколом
та
оприлюднюються
заявником на власному веб-сайті в
мережі
Інтернет
протягом
14
календарних днів з дати кінцевого
строку прийняття пропозицій і
зауважень з питань, винесених на
відкрите обговорення.
Порівняльна таблиця
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Розділ 4
За підсумками обговорень.

6.

4.2. Погодження будівництва прямої
лінії надається на строк до дванадцяти
місяців до початку будівництва прямої
лінії та може бути продовжене за
письмовим заерненням заявника до
НКРЕКП.

4.2. Погодження
будівництва
прямої лінії надається на строк до
24 місяців до дати введення прямої
лінії в промисловуи експлуатацію
та може бути продовжене за
письмовим заерненням заявника
до НКРЕКП.
АТ «ДТЕК Дніпроенерго»

7.

4.5. Електроустановки
споживача
електричної енергії, приєднані до
виробника по прямій лінії, та
генеруюче обладнання виробника для
забезпечення потреб відповідного
споживача повинні бути електрично
роз’єднані з електроустановками, що
приєднані до електричних мереж
системи
передачі
або
системи
розподілу, та мати окремі точки
комерційного обліку.
Приєднання електроустановок
нових споживачів, виробників, інших
електричних мереж до прямої лінії не
дозволяється.

Порівняльна таблиця

4.5.
Електроустановки
споживача
електричної енергії, приєднані до
виробника по прямій лінії, та
генеруюче обладнання виробника для
забезпечення потреб відповідного
споживача повинні бути електрично
роз’єднані з електроустановками , що
приєднані до електричних мереж
системи
передачі
або
системи
розподілу, та мати окремі точки
комерційного обліку.
Приєднання електроустановок нових
споживачів,
виробників,
інших
електричних мереж до прямої лінії не
дозволяється.

Відхилити.

Пропонується
видалити:
та З метою забезпечення надійного
об’єднаної
генеруюче обладнання виробника функціонування
енергосистеми України.
для
забезпечення
потреб
відповідного споживача.
Електричне
роз'єднання
генеруючого
обладнання
(наприклад теплових енергоблоків
50, 100, 200, 300 МВт) від
електроустановок системи передачі
великої потужності технологічно
мало можливе. При їх роз'єднанні
треба виділення їх на збалансоване
навантаження
з
рівномірним
добовим графіком споживання.
Джерелом
електроенергії
споживачів прямої лінії можуть
бути
розподільчі
пристрої
електростанції,
які
електрично
зв’язані з електроустановками ОЕС
України. І їх розєднання з ОЕС
України не доцільне.
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