ПРОТОКОЛ
Відкритого обговорення схваленого проекту рішення, що має ознаки
регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП),
«Про затвердження Змін до Методики обрахування плати за спільне
використання технологічних електричних мереж»

Дата проведення: 22.08.2017
Місце проведення: НКРЕКП, кім. 212

Присутні:
Городиський І.М., начальник управління роздрібного ринку електричної
енергії;
Золотоверха І.В., начальник відділу забезпечення захисту прав споживачів
управління роздрібного ринку електричної енергії НКРЕКП;
Іваненко С.О., начальник відділу моніторингу відносин НКРЕКП;
Сохатюк С.Л., заступник директора комерційного ПрАТ Київобленерго»;
Ващук П.В., заступник начальника відділу по роботі з договорами
ПрАТ «Київобленерго»;
Агеєва І.М., заступник директора комерційного з постачання електричної
енергії ПАТ «Вінницяобленерго»;
Пшеничний А.Ф., заступник начальника служби з ліцензійної діяльності
ДП «Регіональні електричні мережі».
Порядок денний:
Обговорення (розгляд пропозицій та зауважень) щодо схваленого проекту
рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про
затвердження Змін до Методики обрахування плати за спільне використання
технологічних електричних мереж».
Слухали:
Городиський І.М. зазначив, що відкрите обговорення схваленого проекту
рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про
затвердження Змін до Методики обрахування плати за спільне використання
технологічних електричних мереж» проводиться на виконання Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» та Закону України «Про особливості доступу
до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого
питного водопостачання та водовідведення».

Проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Методики
обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж».
розроблено з метою уникнення негативної судової практики та у зв'язку з
неоднаковим тлумаченням судами України вимог Методики обрахування плати за
спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від
12.06.2008 № 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.08.2008 за
№ 732/15423, зокрема, в частині чіткого визначення підстав та повноважень
територіальних підрозділів НКРЕКП щодо відмови в погодженні кошторисів
витрат, а також з метою удосконалення та приведення норм цієї Методики до
вимог чинного законодавства України.
Відповідно до процедури 19 червня 2017 року для отримання зауважень та
пропозицій на офіційному веб-сайті НКРЕКП було оприлюднено схвалений
проект рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про
затвердження Змін до Методики обрахування плати за спільне використання
технологічних електричних мереж».
На
виконання частини четвертої статті 15 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» 11 серпня 2017 року на офіційному веб-сайті НКРЕКП
були оприлюднені Узагальнені зауваження та пропозиції до проекту що має
ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до
Методики обрахування плати за спільне використання технологічних
електричних мереж», які були отримані від фізичних, юридичних осіб, їх
об'єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб у
період з 19.06.2017 по 20.07.2017.
Золотоверха І.В. зачитала надані зауваження та пропозиції із попереднім
зазначенням позиції НКРЕКП щодо їх прийняття або відхилення. Частину
пропозицій, які є доцільними було попередньо враховано НКРЕКП. Тому було
запропоновано детально обговорити лише ті пункти проекту рішення, що має
ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до
Методики обрахування плати за спільне використання технологічних
електричних мереж» до яких було надано пропозиції та зауваження, які НКРЕКП
було попередньо відхилені або враховані частково. Під час цього по кожному з
питань відбувалося обговорення з представниками енергопостачальників Сохатюк С.Л., Ващуком П.В., Агеєвою І.М., Пшеничним А.Ф.

Вирішили:
Врахувати частково запропоновані зміни до проекту за підсумками
обговорення. Результати обговорення схваленого схваленого проекту рішення,
що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін
до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних
електричних мереж» зведено в таблицю (яка є додатком до Протоколу), у якій

зазначені зауваження та пропозиції, що враховуються та не враховуються та
мотиви їх відхилення.

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

Начальник Управління роздрібного ринку
електричної енергії

І. Городиський

Таблиця узгоджених позицій до проекту регуляторного акта НКРЕКП «Про затвердження Змін до Методики обрахування
плати за спільне використання технологічних електричних мереж»
Редакція спірної частини проекту рішення/частини
проекту рішення

Зауваження та пропозиції

Спосіб врахування або мотиви відхилення
зауважень (пропозицій)

АК «Харківобленрго»
Для підтвердження величини обґрунтованих
витрат
на
утримання
технологічних
електричних мереж спільного використання за
базовий період власник мереж складає
кошторис витрат (без ПДВ) на підставі
бухгалтерських документів про фактичні
витрати, що безпосередньо стосуються цього
виду діяльності за попередній базовий період.

Враховано
З метою приведення у відповідність до норм
Правил користування електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96
№ 28 (далі – ПКЕЕ), а саме, пункту 6.32 ПКЕЕ.

АК «Харківобленрго»
розрахунок
об'єму
умовних
одиниць
технологічних електричних мереж спільного
використання,
підтверджений
електропередавальною організацією, на
території здійснення ліцензованої діяльності
якої приєднані електроустановки власника
мереж, на замовлення власника мереж;

Враховано частково
розрахунок
об'єму
умовних
одиниць
технологічних електричних мереж спільного
використання, виконаний власником мереж
узгоджений
електропередавальною
організацією,
на
території
здійснення
ліцензованої
діяльності
якої
приєднані
електроустановки
власника
мереж,
на
замовлення власника мереж;

НКРЕКП
підтверджену електропередавальною організацією довідку
Пропонується виключити вказаний абзац
про баланс споживання та передачі електричної енергії в
технологічних
електричних
мережах
спільного
використання.
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
Пропонується визначити період за який
повинна складатись довідка про баланс

Враховано
Для спрощення процедури та відсутності в
необхідності вказаної інформації.

абзац перший пункту 1.8 розділу 1
Для підтвердження величини обґрунтованих витрат на
утримання технологічних електричних мереж спільного
використання за розрахунковий період (календарний рік)
власник мереж складає кошторис витрат (без ПДВ) на
підставі бухгалтерських документів про фактичні витрати,
що безпосередньо стосуються цього виду діяльності за
попередній календарний рік.
абзац п’ятий пункту 2.4 розділу 2
розрахунок об'єму умовних одиниць технологічних
електричних мереж спільного використання, виконаний
власником
мереж
або
електропередавальною
організацією, на території здійснення ліцензованої
діяльності якої приєднані електроустановки власника
мереж, на замовлення власника мереж;

абзац шостий пункту 2.4 розділу 2

Відхилено
Оскільки, вказаний абзац буде виключено, крім
того період для складення балансу споживання

споживання та передачі електричної енергії в та
передачі
електричної
енергії
в
технологічних електричних мережах спільного технологічних електричних мережах спільного
використання.
використання, який буде використовуватись
для розподілу витрат, визначається згідно
абзацу п’ятого пункту 6.32 ПКЕЕ, як
розрахунковий період, що минув.
абзац другий пункту 2.5. розділу 2
ПАТ «Київобленерго»
У разі обґрунтованих змін статей витрат на
утримання технологічних електричних мереж
спільного використання, що спричинені
змінами складу (конфігурації) електричних
мереж, топології однолінійних схем, що
відбулися протягом року, власник мереж
зобов'язаний подати на погодження зміни до
кошторису.

Враховано частково
У разі обґрунтованих змін статей витрат на
утримання технологічних електричних мереж
спільного використання, наслідком яких є
зміна суми витрат за кошторисом більше
ніж
на
5%,
складу
(конфігурації)
електричних мереж, топології однолінійних
схем, що відбулися протягом року, власник
мереж зобов'язаний подати на погодження
зміни до кошторису.

ПАТ «Вінницяобленерго»:
Пропонується доповнити після слів і знаків
«або поштовим зв'язком (рекомендованим
листом з повідомленням про вручення)»
наступним: «, але не пізніше ніж за 2 місяці до
початку календарного року, в якому буде
проводитися плата за спільне використання
технологічних електричних мереж.»

Відхилено
Оскільки, при складенні кошторису витрат на
утримання технологічних електричних мереж
спільного використання та визначенні плати за
спільне
використання
технологічних
електричних мереж відсутня прив’язка до
календарного року.

ПАТ «Вінницяобленерго»:
Кошторис витрат діє протягом одного року від дати його
Пропонується викласти у наступній редакції:
подання власником мереж (його уповноваженою особою)
«Кошторис витрат діє протягом одного
електропередавальній організації. Якщо впродовж цього
повного календарного року після його подачі

Відхилено
Оскільки, при складенні кошторису витрат на
утримання технологічних електричних мереж
спільного використання та визначенні плати за

У разі обґрунтованих змін статей витрат на утримання
технологічних електричних мереж спільного використання,
складу (конфігурації) електричних мереж, топології
однолінійних схем, що відбулися протягом року, власник
мереж зобов'язаний подати на погодження зміни до
кошторису.

абзац четвертий пункту 2.5. розділу 2
Узгоджений з структурним підрозділом НКРЕКП на
території кошторис витрат на утримання технологічних
електричних мереж спільного використання (та/або зміни
до нього), який є невід'ємним додатком до договору про
спільне використання технологічних електричних мереж,
укладеного згідно з ПКЕЕ, подається електропередавальній
організації власником мереж (його уповноваженою особою)
протягом 30 календарних днів від дати погодження
безпосередньо або поштовим зв'язком (рекомендованим
листом з повідомленням про вручення).
абзац шостий пункту 2.5. розділу 2

року власником мереж не поданий електропередавальній
організації новий погоджений кошторис витрат на
наступний
рік,
відшкодування
витрат
електропередавальною організацією власнику мереж
припиняється.

власником мереж (його уповноваженою спільне
використання
технологічних
особою) електропередавальній організації. електричних мереж відсутня прив’язка до
Якщо не менше ніж за 2 календарних місяці календарного року.
до закінчення цього року власником мереж
не поданий електропередавальній організації
новий погоджений кошторис витрат на
наступний
рік,
відшкодування
витрат
електропередавальною організаціє власнику
мереж припиняється.
Відхилено
АК «Харківобленрго»:
Електропередавальна організація, на території
Пропонується викласти у наступній редакції:
здійснення ліцензованої діяльності якої
«Кошторис витрат діє протягом одного року
приєднанні електроустановки власника мереж
від дати його підписання власником мереж
не підписує кошторис витрат на утримання
та електропередавальною організацією, на технологічних електричних мереж спільного
території здійснення ліцензованої діяльності використання.
якої приєднанні електроустановки власника
мереж. Якщо впродовж цього року власником
мереж не поданий електропередавальній
організації новий погоджений кошторис витрат
на наступний рік, відшкодування витрат
електропередавальною організацією власнику
мереж припиняється.

абзац сьомий пункту 2.5 розділу 2
відсутній

ПАТ «Київобленерго»:
Пропонується доповнити пункт 2.5 новим
сьомим абзацом:
«У разі надання власником мереж узгодженого
з
структурним
підрозділом
НКРЕКП
кошторису витрат під час дії попереднього
кошторису витрат, відшкодування частки
витрат
на
утримання
технологічних
електричних мереж спільного використання у
відповідності до кошторису витрат за

Враховано частково
У разі надання власником мереж узгоджених з
структурним
підрозділом
НКРЕКП
на
території змін до діючого кошторису витрат,
відшкодування витрат на утримання
технологічних електричних мереж спільного
використання із врахуванням вказаних змін
здійснюється з 1 числа наступного
календарного місяця дати подання їх
власником мереж (його уповноваженою

попередній базовий період припиняються.»

особою) електропередавальній організації.

ПАТ «Запоріжжяобленерго»
Пропонується доповнити пункт 2.5 новим
сьомим абзацом:
«У випадку, якщо зміна складу (конфігурації)
електричних мереж, топології однолінійних
схем веде до того, що сума витрат за
погодженим
власнику
мереж
на
рік
кошторисом перевищує граничний рівень
витрат
на
утримання
технологічних
електричних мереж спільного використання, а
власником мереж на протязі 30 календарних
днів
від
дати
змін,
не
поданий
електропередавальній
організації
новий
погоджений кошторис витрат, відшкодування
витрат електропередавальною організацією
припиняється.»

Відхилено
Відшкодування витрат електропередавальною
організацією власнику здійснюється впродовж
всього терміну дії кошторису витрат,
узгодженого з структурним підрозділом
НКРЕКП на території.

Сектор НКРЕКП у Херсонській області
Пропонується доповнити пункт 5 наступними
підпунктами:
5.3 податок на землю
5.4 податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
5.5 орендна плата за земельну ділянку

Відхилено
Так як вказані витрати не відносяться до
операційних витрат безпосередньо пов’язаних
з утриманням технологічних електричних
мереж спільного використання.

ПАТ «Київобленерго»
Пропонується доповнити новим пунктом, в
якому буде зазначено що при розрахунках
умовних одиниць вакуумні вимикачі не
враховуються, так як не потребують
обслуговування.

Враховано частково
Устаткування та обладнання, яке згідно
технічної документації виробника не потребує
обслуговування
протягом
строку
його
експлуатації, у тому числі вакуумні вимикачі,
не враховуються під час здійснення розрахунку
умовних одиниць.

додаток 1 до Методики
5. Інші операційні витрати
5.1 на охорону праці
5.2 на навчання персоналу
5.3 пункт відсутній
5.4 пункт відсутній
5.5 пункт відсутній

примітки до таблиці 3.4 додатка 3 до Методики
відсутній

таблиця 3.5 додатка 3 до Методики
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
Враховано
Пропонується виключити рядки п’ятий – Світильники та опори зовнішнього освітлення
шостий, восьмий виключити.
не є технологічним обладнанням яке,
підприємства, що надають послуги з
зовнішнього освітлення, використовують для
передачі електричної енергії іншим суб’єктам
господарювання. При визначенні об’єму
умовних з урахуванням світильників та опори
зовнішнього
освітлення
призводить
до
необґрунтованих витрат електропередавальних
організацій.
примітки до таблиці 3.6 додатка 3 до Методики
ПАТ «Запоріжжяобленерго»:
Відхилено
Пропонується доповнити новими пунктами, в Не надано конкретних пропозицій
яких:
доцільності врахування/не врахування.
- надати визначення, наведених у таблиці 3.6
термінів
засобів
диспетчерського
та
технологічного управління;
- зазначити, які засоби диспетчерського та
технологічного управління використовується
при визначені об’єму умовних одиниць
технологічного
обладнання
електропередавальної організації та власника
мереж, а які тільки при визначені об’єму
умовних одиниць технологічного обладнання
електропередавальної організації.
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