ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А

___________________

№ ______________
Київ

Про внесення змін до постанови
Національної
комісії,
що
здійснює державне регулювання
у
сфері
енергетики,
від
21 листопада 2013 року № 1467

Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 12 Закону України
«Про електроенергетику» та Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 21 листопада 2013 року № 1467 «Про
затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до
електричних мереж», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2013 року за № 2043/24575, такі зміни:
1) у преамбулі слова «підпункту 6 пункту 6 Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
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затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
№ 1059,» замінити словами «Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
2) затвердити Зміни до Порядку фінансування послуг з приєднання
електроустановок до електричних мереж, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг
__________________ № __________

Зміни до Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до
електричних мереж

1. У розділі I:
1) в абзаці десятому пункту 1.3 після слів та знаку «Про
електроенергетику»,» доповнити словами та знаком «Про засади
функціонування ринку електричної енергії України», «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,»;
2) пункт 1.4 викласти в такій редакції:
«1.4. Облік доходів та витрат ведеться окремо за кожною послугою з
приєднання, згідно з чинним законодавством.».
2. Пункти 2.1 – 2.2 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«2.1. Фінансування заходів із стандартного приєднання здійснюється після
укладання Договору про приєднання.
2.2. Договір про приєднання укладається відповідно до Правил
приєднання електроустановок до електричних мереж.».
3. У розділі ІІІ:
1) абзац другий пункту 3.3 виключити;
2) у пунктах 3.5, 3.6, 3.7, 3.9 абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою
«НКРЕКП».
4. Розділ ІV виключити.
У зв’язку з цим розділи V та VІ вважати відповідно розділами ІV та V.
5. У пункті 4.3 розділу ІV абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою
«НКРЕКП».
6. У розділі V:
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1) у пункті 5.1 цифри «10» замінити цифрами «25» та абревіатуру «НКРЕ»
замінити абревіатурою «НКРЕКП»;
2) пункт 5.2 викласти в такій редакції:
«5.2. Контроль за виконанням цього Порядку здійснюється НКРЕКП під
час планових або позапланових перевірок ліцензованої діяльності
електропередавальних організацій та шляхом аналізу відповідної звітності.
У разі виявлення порушень, пов’язаних з виконанням цього Порядку, за
результатами здійснення контролю за додержанням електропередавальними
організаціями Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами,
затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15, зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за № 408/1433, або Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених
постановою НКРЕ від 11 жовтня 1996 року № 152, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1996 року за № 637/1662 (із змінами),
НКРЕКП у межах повноважень приймає рішення щодо застосування санкцій до
електропередавальних організацій відповідно до вимог законодавства.».
7. У пунктах 5.1 та 6.8 Додатку 1 абревіатуру «НКРЕ» замінити
абревіатурою «НКРЕКП».
8. Додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у сфері
енергетики

А. Огньов

3
Додаток 2
до Порядку фінансування послуг з
приєднання
електроустановок
до
електричних мереж (пункт 5.1)

ЗВІТНА
інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних
мереж за _________________ (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

№
з/п

А

1

1.1
2
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

Перелік інформації

Б
Кількість укладених
договорів про
приєднання (крім
тимчасових (сезонних)
об’єктів), шт.
Потужність
приєднання, кВт
Кількість виконаних
приєднань, шт.
Потужність
приєднання, кВт
Вартість будівництва
за проектною
документацією*,
тис. грн
Фактична вартість
будівництва*, тис. грн
Нарахована плата за
приєднання*, тис. грн
Фактична плата за
приєднання*, тис. грн
Фактична сума
отриманої поворотної
фінансової допомоги*,
тис. грн

Стандартне
приєднання

Нестандартне
приєднання

Приєднання
об’єктів
замовника,
призначених для
виробництва
електроенергії з
використанням
альтернативних
джерел енергії

1

2

3

Приєднання
об’єктів
будівництва, в
яких
передбачається
розміщення
доступного житла
або житлового
фонду соціального
призначення
4

4
Продовження додатка 2
2.7

2.8

Фактична сума
повернутої фінансової
допомоги*, тис. грн
Кошти*, отримані
електропередавальною
організацією як плата
за резерв потужності в
електричних мережах,
створених до
19 березня 2013 року,
тис. грн
* Інформація зазначається без урахування податку на додану вартість.

07 лютого 2017 року

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо схвалення проекту регуляторного акта – постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг «Про внесення змін до постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 21 листопада 2013 року № 1467»

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, є постійно діючим незалежним державним
колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання,
моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах
енергетики та комунальних послуг.
Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 12 Закону України
«Про електроенергетику» основними завданнями національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є
зокрема, розроблення та затвердження правил приєднання електроустановок
до електричних мереж, типових форм договорів про приєднання, типових
форм технічних умов, методики розрахунку плати за приєднання
електроустановок до електричних мереж та порядку фінансування послуг з
приєднання електроустановок до електричних мереж.
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення
конкурентних
умов
виробництва
електроенергії
з
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альтернативних джерел енергії» частину шосту статті 17 Закону України «Про
електроенергетику», якою було регламентовано приєднання об’єктів
електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії, виключено.
Крім того, на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
(протокольне рішення № 6 (витяг з протоколу від 22.12.2015 № 82) було
доручено Управлінню цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики
Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики внести до Порядку
фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 21 листопада 2013 року № 1467,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2013 року
за № 2043/24575 відповідні зміни, якими передбачити використання
електропередавальною організацією одного поточного рахунка для
стандартних та нестандартних приєднань.
Отже, ураховуючи вищезазначене, з метою приведення у відповідність
до норм чинного законодавства, а також спрощення ведення звітності

електропередавальними організаціями обліку доходів та витрат, який ведеться
електропередавальними організаціями окремо за кожним типом приєднання
згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, виникає необхідність у
виключенні із Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок
до електричних мереж, затвердженого постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 21 листопада 2013
року № 1467, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада
2013 року за № 2043/24575, розділу IV (Фінансування приєднання об’єктів
замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням
альтернативних джерел енергії) та норми щодо наявності визначення окремих
поточних рахунків електропередавальної організації для стандартного
приєднання, для нестандартного приєднання та поворотної фінансової
допомоги. Натомість передбачити необхідність обліку доходів та витрат
окремо за кожною послугою з приєднання, згідно чинного законодавства.
Таким чином, ураховуючи вищезазначене, пропонується, схвалити
проект регуляторного акту – постанову Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про
внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 21 листопада 2013 року № 1467».
Зазначений проект постанови НКРЕКП буде розміщено на офіційній
сторінці в мережі Інтернет за адресою: www.nerc.gov.ua, та направлено на
погодження до Антимонопольного комітету України.

______________
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Аналіз впливу проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики, від 21 листопада 2013 року № 1467», що має ознаки
регуляторного акта
I. Визначення проблеми
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення
конкурентних
умов
виробництва
електроенергії
з
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альтернативних джерел енергії» частину шосту статті 17 Закону України
«Про електроенергетику», якою було регламентовано приєднання об’єктів
електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії, виключено.
З огляду на вищезазначене, Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, було
розроблено проект постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про внесення змін
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики, від 21 листопада 2013 року № 1467», яким передбачено,
приведення Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до
електричних мереж, затвердженого постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 21 листопада 2013
року № 1467, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада
2013 року за № 2043/24575, у відповідність до норм чинного законодавства,
шляхом виключення із нього розділу IV (Фінансування приєднання об’єктів
замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням
альтернативних джерел енергії) та норми щодо наявності визначення
окремих поточних рахунків електропередавальної організації для
стандартного приєднання, для нестандартного приєднання та поворотної
фінансової допомоги. Натомість передбачити необхідність обліку доходів та
витрат окремо за кожною послугою з приєднання, згідно чинного
законодавства.
Вплив проекту нормативно-правового акта на основні групи
(підгрупи):
Групи (підгрупи)

Громадяни

Держава

Так

Покращення якості надання
послуг
з
приєднання
електроустановок
до
електричних мереж
Стабільне
функціонування
паливно-енергетичного

Ні
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комплексу України
Реалізація державної політики
в сфері паливно-енергетичного
комплексу України

Суб'єкти
господарювання

Забезпечення
покращення
якості надання послуг з
приєднання електроустановок
до електричних мереж

II. Цілі державного регулювання
Проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, від 21 листопада 2013 року № 1467» розроблено з метою
приведення нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у
відповідність до законодавства України.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
цілей
1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1. Збереження чинного
регулювання

Передбачає фінансування приєднання об’єктів
замовника, призначених для виробництва
електроенергії з використанням альтернативних
джерел енергії

Альтернатива 2. Розробка нового
регуляторного акта постанови НКРЕКП «Про
внесення змін до постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики, від 21 листопада 2013 року
№ 1467»

Передбачає приведення Порядку фінансування
послуг з приєднання електроустановок до
електричних мереж до вимог чинного
законодавства

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
1) Оцінка впливу на сферу інтересів держави:
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати
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Альтернатива 1. Збереження
чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2. Розробка
нового регуляторного акта
постанови НКРЕКП «Про
внесення змін до постанови
Національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері
енергетики, від 21 листопада
2013 року № 1467»

1. Стабільне функціонування
паливно-енергетичного
комплексу України

Відсутні

2. Реалізація державної
політики в сфері паливноенергетичного комплексу
України

2) Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1. Збереження
чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2. Розробка
нового регуляторного акта
постанови НКРЕКП «Про
внесення змін до постанови
Національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері
енергетики, від 21 листопада
2013 року № 1467»

Приведення
Порядку Відсутні
фінансування
послуг
з
приєднання електроустановок
до електричних мереж до
вимог чинного законодавства

3) Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1. Збереження
чинного регулювання

Додаткових витрат немає

Обрана Альтернатива 2.
Розробка нового регуляторного
акта постанови НКРЕКП «Про
внесення змін до постанови
Національної комісії, що

Приведення
Порядку Не
потребує
фінансування
послуг
з витрат
приєднання електроустановок
до електричних мереж до
вимог чинного законодавства

Відсутні

додаткових

4
здійснює державне
регулювання у сфері
енергетики, від 21 листопада
2013 року № 1467»

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей

Рейтинг
результативності
(досягнення цілей під
час вирішення
проблеми)

Бал результативності (за
чотирибальною
системою оцінки)

Коментарі щодо
присвоєння
відповідного бала

Альтернатива 1. Збереження
чинного регулювання

2

Не досягає поставленої мети

Обрана Альтернатива 2.
розробка нового регуляторного
акта постанови НКРЕКП «Про
внесення змін до постанови
Національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері
енергетики, від 21 листопада
2013 року № 1467»

4

Дозволяє вирішити проблему
самим ефективним шляхом

Альтернатива 1. Збереження чинного регулювання
Діючий Порядок фінансування послуг з приєднання електроустановок
до електричних мереж, який затверджено постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 21 листопада
2013 року № 1467, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2013 року за № 2043/24575, не відповідає вимогам Закону
України «Про електроенергетику».
На цих підставах від застосування цього альтернативного способу
розв’язання визначеної проблеми доцільно відмовитися.
Альтернатива 2. Прийняття нового регуляторного акта постанови
НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 21 листопада 2013
року № 1467»
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Рейтинг
результативності

Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання

Обрана
Альтернатива 2.
розробка нового
регуляторного акта
постанови НКРЕКП
«Про внесення змін до
постанови
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
енергетики, від 21
листопада 2013 року
№ 1467»

Вигоди
(підсумок)

Відсутні

Витрати
(підсумок)

Відсутні

Не вирішує проблему

Відсутні

Дозволяє вирішити
проблему самим
ефективним шляхом

Відповідає завданням,
що поставлені для
вирішення існуючої
проблеми

Рейтинг

Обґрунтування
відповідного
місця
альтернативи в
рейтингу

Аргументи щодо
переваги обраної
альтернативи / причини
відмови від
альтернативи

Оцінка ризику
зовнішніх чинників на
дію запропонованого
регуляторного акта

Альтернатива 1. Збереження
чинного регулювання

Не вирішує проблему

Відсутній

Обрана Альтернатива 2.
розробка нового регуляторного
акта постанови НКРЕКП «Про
внесення змін до постанови
Національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері
енергетики, від 21 листопада
2013 року № 1467»

Дозволяє вирішити проблему Відсутній
самим ефективним шляхом

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної
проблеми

6

Прийняття проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, від 21 листопада 2013 року № 1467» дозволить привести
нормативно-правові акти Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у відповідність до
чинного законодавства, а також дозволить оптимізувати та спростити
ведення звітності електропередавальними організаціями та обліку доходів та
витрат який ведеться електропередавальними організаціями окремо за
кожним типом приєднання згідно зі стандартами бухгалтерського обліку.
Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на
виконання вимог регуляторного акта, не очікується.
Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог
регуляторного акта суб’єктом господарювання.
Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої
шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась,
оскільки введення в дію положень регуляторного акта не призведе до
настання будь-яких негативних наслідків.
Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за
додержанням вимог акта будуть здійснюватись державними органами, яким,
відповідно до законодавства, надані такі повноваження.
VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії акта не обмежений та може бути змінений у разі внесення
відповідних змін до законодавства.
VII. Визначення показників результативності дії регуляторного
акта
Результативність дії постанови НКРЕКП «Про внесення змін до
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, від 21 листопада 2013 року № 1467» визначається такими
показниками:
1)
розміром надходжень до Державного бюджету України –
надходження до Державного бюджету України, у зв’язку з прийняттям
регуляторного акта не передбачаються;
2)
кількістю суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься
дія регуляторного акта – станом на 01.01.2017 це 32 суб’єкти природних
монополій;
3)
рівнем поінформованості суб’єктів господарювання з основних
положень акта.
Відповідно до статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови

7

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, від 21 листопада 2013 року № 1467», аналіз впливу рішення
НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта та повідомлення про
оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
в мережі Інтернет http://nerc.gov.ua.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг у межах компетенції надає необхідні
роз’яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз’яснення
щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової
інформації після його прийняття.
VIII. Очікуванні результати прийняття регуляторного акта
Прийняття проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, від 21 листопада 2013 року № 1467» дозволить привести
нормативно-правові акти Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у відповідність до
чинного законодавства, а також дозволить оптимізувати та спростити
ведення звітності електропередавальними організаціями та обліку доходів та
витрат який ведеться електропередавальними організаціями окремо за
кожним типом приєднання згідно зі стандартами бухгалтерського обліку.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від
21 листопада 2013 року № 1467»
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 12 Закону
України „Про електроенергетику”, підпункту 6 пункту 6 Положення
про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, затвердженого
Указом Президента України від 23
листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 12 Закону
України „Про електроенергетику”, «Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

І. Загальні положення
1.3.
….
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах
України „Про електроенергетику”, „Про землі енергетики та правовий
режим спеціальних зон енергетичних об’єктів” та Правилах приєднання
електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою
НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 08 лютого 2013 року за № 236/22768 (далі – Правила
приєднання електроустановок до електричних мереж).

І. Загальні положення
1.3.
….
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах
України „Про електроенергетику”, „Про засади функціонування
ринку електричної енергії України”, „Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг”, „Про землі енергетики та правовий режим
спеціальних зон енергетичних об’єктів” та Правилах приєднання
електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою
НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 08 лютого 2013 року за № 236/22768 (далі – Правила
приєднання електроустановок до електричних мереж).

1.4. Кошти, що надходять від замовників як плата приєднання
1.4. Облік доходів та витрат ведеться окремо за кожною
та як поворотна фінансова допомога, зараховуються на відповідні послугою з приєднання, згідно з чинним законодавством.
окремі поточні рахунки електропередавальної організації, відкриті нею
для кожного типу приєднання.
Облік доходів та витрат ведеться окремо за кожним
приєднанням згідно зі стандартами бухгалтерського обліку.
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Кошти, що надійшли на окремий поточний рахунок
електропередавальної організації як плата за стандартне приєднання, у
повному
обсязі
перераховуються
на
поточний
рахунок
електропередавальної організації та використовуються виключно для
фінансування заходів, необхідних для виконання послуг зі стандартного
приєднання.
Кошти, що надійшли на окремий поточний рахунок
електропередавальної організації як плата за нестандартне
приєднання, як складова тарифів на передачу електричної енергії та як
поворотна фінансова допомога, використовуються виключно для
фінансування заходів, необхідних для виконання послуг з
нестандартного приєднання та на повернення поворотної фінансової
допомоги.
Кошти, що надійшли на окремий поточний рахунок
електропередавальної організації як складова тарифів на передачу
електричної енергії та як поворотна фінансова допомога для
забезпечення приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють
електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії,
використовуються виключно для фінансування заходів, необхідних для
виконання послуг з приєднання об’єктів електроенергетики, які
виробляють електричну енергію з використанням альтернативних
джерел енергії, та на повернення поворотної фінансової допомоги
відповідно до графіків укладених Договорів.
Кошти, що надійшли на поточний рахунок електропередавальної
організації як складова тарифів на передачу електричної енергії, що є
джерелом фінансування нестандартного приєднання, приєднання
об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з
використанням альтернативних джерел енергії, та/або джерелом
зменшення вартості послуг з приєднання електроустановок замовника,
призначених
для
забезпечення
електропостачання
об’єктів
будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або
житлового фонду соціального призначення, та/або джерелом
повернення поворотної фінансової допомоги, щомісяця (як 1/12 від
річної суми, врахованої у тарифах на передачу електричної енергії)
перераховуються електропередавальною організацією на відповідний
окремий поточний рахунок електропередавальної організації.
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II. Фінансування стандартного приєднання електроустановок
II. Фінансування стандартного приєднання електроустановок
замовника
замовника
2.1. Фінансування заходів, необхідних для виконання послуг із
2.1. Фінансування заходів із стандартного приєднання
стандартного
приєднання
електроустановок
замовників
до здійснюється після укладання Договору про приєднання.
електричних мереж, здійснюється за рахунок плати за стандартне
2.2. Договір про приєднання укладається відповідно до
приєднання після укладання Договору про приєднання відповідно до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.
Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.
2.2. Приєднання замовників фінансується з поточного рахунку
електропередавальної організації, куди перераховуються кошти з
окремого поточного рахунку, на який були зараховані кошти від
замовників як плата за стандартне приєднання.
ІІІ. Фінансування приєднання електроустановок замовника, що не
є стандартним
…
3.3. У разі приєднання електроустановок замовника зі створенням
резерву абонованої приєднаної потужності електропередавальна
організація протягом 5 робочих днів з дня отримання проектної
документації інформує про це замовника і пропонує розглянути питання
надання замовником електропередавальній організації поворотної
фінансової
допомоги
з
метою
можливості
виконання
електропередавальною організацією в повному обсязі заходів з
приєднання електроустановок замовника.
Розмір поворотної фінансової допомоги має дорівнювати сумі
додатково необхідних коштів, які визначаються відповідно до пункту
4.5 розділу IV Методики розрахунку плати за приєднання
електроустановок до електричних мереж.
3.5. За умови отримання згоди замовника на надання поворотної
фінансової допомоги електропередавальна організація протягом 10
робочих днів звертається до НКРЕ із заявою в довільній формі для
прийняття рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу
електричної енергії електропередавальної організації коштів на
повернення поворотної фінансової допомоги.
До заяви електропередавальна організація додає Договори про
приєднання, технічні умови та інші обґрунтовуючі матеріали.
3.6. НКРЕ протягом 30 календарних днів з дня надходження
заяви електропередавальної організації та доданих до неї документів
приймає в установленому порядку рішення щодо можливості

ІІІ. Фінансування приєднання електроустановок замовника, що не
є стандартним
…
3.3. У разі приєднання електроустановок замовника зі створенням
резерву абонованої приєднаної потужності електропередавальна
організація протягом 5 робочих днів з дня отримання проектної
документації інформує про це замовника і пропонує розглянути питання
надання замовником електропередавальній організації поворотної
фінансової
допомоги
з
метою
можливості
виконання
електропередавальною організацією в повному обсязі заходів з
приєднання електроустановок замовника.
3.5. За умови отримання згоди замовника на надання поворотної
фінансової допомоги електропередавальна організація протягом 10
робочих днів звертається до НКРЕКП із заявою в довільній формі для
прийняття рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу
електричної енергії електропередавальної організації коштів на
повернення поворотної фінансової допомоги.
До заяви електропередавальна організація додає Договори про
приєднання, технічні умови та інші обґрунтовуючі матеріали.
3.6. НКРЕКП протягом 30 календарних днів з дня надходження
заяви електропередавальної організації та доданих до неї документів
приймає в установленому порядку рішення щодо можливості
врахування
у
тарифах
на
передачу
електричної
енергії
електропередавальної організації коштів на повернення поворотної
фінансової допомоги та направляє електропередавальній організації
копію відповідного рішення в п’ятиденний строк з дня його прийняття.
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врахування
у
тарифах
на
передачу
електричної
енергії
електропередавальної організації коштів на повернення поворотної
фінансової допомоги та направляє електропередавальній організації
копію відповідного рішення в п’ятиденний строк з дня його прийняття.
У разі надання недостовірної інформації або ненадання
обґрунтовуючих матеріалів НКРЕ не прийматиме рішення щодо
можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії
електропередавальної організації коштів на повернення поворотної
фінансової допомоги.
3.7. Електропередавальна організація протягом 20 календарних
днів з дня отримання рішення НКРЕ щодо можливості врахування у
тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної
організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги
повідомляє замовника та направляє замовнику підписаний Договір або
надає обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту Договору.
Доопрацьований проект Договору замовник повторно направляє
електропередавальній
організації.
Про
результати
розгляду
доопрацьованого проекту Договору електропередавальна організація
повідомляє замовника не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня
отримання доопрацьованого проекту Договору.
3.8. Джерелом повернення коштів поворотної фінансової
допомоги є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до
того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на
передачу електричної енергії.
3.9. Кошти, залучені електропередавальною організацією від
замовника як поворотна фінансова допомога, повертаються у строк до
п’яти років від дати підключення приєднаних електроустановок
замовників.
Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги
замовнику протягом перших чотирьох років є плата за приєднання
інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення
потужності.
У разі якщо плата за приєднання інших замовників, що
приєднуються до того самого місця забезпечення потужності,
недостатня для повернення поворотної фінансової допомоги в повному
обсязі, різниця враховуватиметься в тарифах на передачу електроенергії
електропередавальної організації у п’ятому році повернення поворотної
фінансової допомоги.
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організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги
повідомляє замовника та направляє замовнику підписаний Договір або
надає обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту Договору.
Доопрацьований проект Договору замовник повторно направляє
електропередавальній
організації.
Про
результати
розгляду
доопрацьованого проекту Договору електропередавальна організація
повідомляє замовника не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня
отримання доопрацьованого проекту Договору.
3.8. Джерелом повернення коштів поворотної фінансової
допомоги є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до
того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на
передачу електричної енергії.
3.9. Кошти, залучені електропередавальною організацією від
замовника як поворотна фінансова допомога, повертаються у строк до
п’яти років від дати підключення приєднаних електроустановок
замовників.
Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги
замовнику протягом перших чотирьох років є плата за приєднання
інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення
потужності.
У разі якщо плата за приєднання інших замовників, що
приєднуються до того самого місця забезпечення потужності,
недостатня для повернення поворотної фінансової допомоги в повному
обсязі, різниця враховуватиметься в тарифах на передачу електроенергії
електропередавальної організації у п’ятому році повернення поворотної
фінансової допомоги.
Кошти, отримані ліцензіатом як плата за приєднання інших
замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення
потужності, після врахування у тарифах на передачу електроенергії
електропередавальної організації коштів для повернення поворотної
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Кошти, отримані ліцензіатом як плата за приєднання інших
замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення
потужності, після врахування у тарифах на передачу електроенергії
електропередавальної організації коштів для повернення поворотної
фінансової допомоги замовнику, вилучатимуться з тарифів
електропередавальної
організації
у
наступних
періодах.
Електропередавальна організація щороку до 01 грудня в довільній формі
надає до НКРЕ інформацію про суми плати за приєднання іншими
замовниками (у розрізі кожного замовника), що приєднуються до того
самого місця забезпечення потужності, після врахування у тарифах на
передачу електроенергії електропередавальної організації коштів для
повернення поворотної фінансової допомоги замовнику.

IV. Фінансування приєднання об’єктів замовника, призначених
для виробництва електроенергії з використанням альтернативних
джерел енергії
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повернення поворотної фінансової допомоги замовнику.

IV. Фінансування приєднання об’єктів замовника, призначених
для виробництва електроенергії з використанням альтернативних
джерел енергії
Виключити.

ІV. Фінансування приєднання електроустановок замовника,
призначених для забезпечення електропостачання об'єктів
будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла
або житлового фонду соціального призначення
4.3. Рішення щодо включення до тарифу на передачу
електричної енергії сум коштів для зменшення вартості послуг з
приєднання електроустановок замовника, призначених для
забезпечення електропостачання об’єктів будівництва, в яких
передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду
соціального призначення, приймається НКРЕКП під час щорічного
перегляду
тарифів
на
передачу
електричної
енергії
електропередавальних
організацій
за
умови
надання
електропередавальними організаціями переліку документів,
визначених пунктом 4.2 цього розділу, до 01 грудня попереднього
року.

V. Контроль за обсягами фінансування приєднань та
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цільовим використанням коштів, отриманих як плата за
приєднання або поворотна фінансова допомога замовників
5.1. Електропередавальні організації щокварталу (до 25 числа
місяця наступного кварталу) мають надавати до НКРЕКП звітну
інформацію щодо приєднань електроустановок замовників до
електричних мереж за формою, наведеною у додатку 2 до цього
Порядку. Інформація надається наростаючим підсумком за квартал,
півріччя, 9 місяців та рік. Крім того, зазначена інформація
оприлюднюється електропередавальними організаціями на своєму сайті.
Електропередавальні організації відповідають за достовірність
цієї інформації.
5.2. Контроль за виконанням цього Порядку здійснюється
НКРЕКП під час планових або позапланових перевірок ліцензованої
діяльності електропередавальних організацій та шляхом аналізу
відповідної звітності.
У разі виявлення порушень, пов’язаних з виконанням цього
Порядку, за результатами здійснення контролю за додержанням
електропередавальними організаціями Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених
постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за № 408/1433, або
Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної
енергії
магістральними
та
міждержавними
електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 11
жовтня 1996 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 31 жовтня 1996 року за № 637/1662 (із змінами), НКРЕКП у
межах повноважень приймає рішення щодо застосування санкцій до
електропередавальних
організацій
відповідно
до
вимог
законодавства.
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Додаток 1
до Порядку фінансування послуг
з приєднання електроустановок
до електричних мереж
(пункт 3.4)

Додаток 1
до Порядку фінансування послуг
з приєднання електроустановок
до електричних мереж
(пункт 3.4)
Примірний договір
про надання поворотної фінансової допомоги
…

Примірний договір
про надання поворотної фінансової допомоги
…
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання
після прийняття рішення НКРЕ щодо можливості повернення сум
поворотної фінансової допомоги за рахунок тарифів на електричну
енергію Позичальника та діє до повного виконання Позичальником
своїх зобов’язань за цим Договором.
5.2. Строк повернення позики, установлений у пункті 2.4 цього
Договору, не може бути продовжений.
5.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від
відповідальності за порушення його умов.

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання
після прийняття рішення НКРЕКП щодо можливості повернення сум
поворотної фінансової допомоги за рахунок тарифів на електричну
енергію Позичальника та діє до повного виконання Позичальником
своїх зобов’язань за цим Договором.
5.2. Строк повернення позики, установлений у пункті 2.4 цього
Договору, не може бути продовжений.
5.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від
відповідальності за порушення його умов.
6. ІНШІ УМОВИ

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Усі додатки до Договору, передбачені умовами цього
Договору, є невід’ємною частиною цього Договору та підписуються
Сторонами.
….
6.8. Після прийняття рішення НКРЕ щодо включення до тарифів
на передачу електричної енергії Позичальника коштів для повернення
поворотної фінансової допомоги Сторони зобов’язуються внести
відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання додаткової
угоди.

Додаток 2
до Порядку фінансування послуг
з приєднання електроустановок
до електричних мереж

6.1. Усі додатки до Договору, передбачені умовами цього
Договору, є невід’ємною частиною цього Договору та підписуються
Сторонами.
….
6.8. Після прийняття рішення НКРЕКП щодо включення до
тарифів на передачу електричної енергії Позичальника коштів для
повернення поворотної фінансової допомоги Сторони зобов’язуються
внести відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання
додаткової угоди.

Додаток 2
до Порядку фінансування
послуг з приєднання
електроустановок до
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(пункт 6.1)
ЗВІТНА
інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за
_________________(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Перелік інформації

Кількість
укладених
договорів про
приєднання, шт.
Кількість
виконаних
приєднань, шт.
Потужність
приєднання, кВт
Вартість
будівництва за
проектною
документацією *,
тис. грн
Фактична вартість
будівництва *, тис.
грн
Нарахована плата
за приєднання *,
тис. грн
Фактична плата за
приєднання *, тис.
грн

Стандар
тне
приєдна
ння

Нестандартн
е приєднання

Приєднання
об’єктів
замовника,
призначених
для
виробництва
електроенергії з
використанням
альтернативних
джерел енергії

Приєднання
об'єктів
будівництва, в
яких
передбачається
розміщення
доступного
житла або
житлового
фонду
соціального
призначення

електричних мереж
(пункт 6.1)

ЗВІТНА
інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж
за _________________ (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

№
з/п

Перелік
інформації

Стандар
тне
приєдна
ння

Нестандар
тне
приєднан
ня

Приєднання
об’єктів
замовника,
призначених
для
виробництва
електроенергі
їз
використанн
ям
альтернативн
их джерел
енергії

А

Б

1

2

3

1

1.1
2
2.1

2.2

Приєднання
об’єктів
будівництва,
в яких
передбачаєть
ся
розміщення
доступного
житла або
житлового
фонду
соціального
призначення
4

Кількість
укладених
договорів про
приєднання
(крім
тимчасових
(сезонних)
об’єктів), шт.
Потужність
приєднання, кВт
Кількість
виконаних
приєднань, шт.
Потужність
приєднання, кВт
Вартість
будівництва за
проектною
документацією*,
тис. грн
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Фактична сума
отриманої
поворотної
фінансової
допомоги *, тис.
грн
Фактична сума
повернутої
фінансової
допомоги *, тис.
грн
*

2.3

2.4

2.5

Інформація зазначається без урахування податку на додану вартість.
2.6

2.7

2.8

Фактична
вартість
будівництва*,
тис. грн
Нарахована
плата за
приєднання*,
тис. грн
Фактична плата
за приєднання*,
тис. грн
Фактична сума
отриманої
поворотної
фінансової
допомоги*, тис.
грн
Фактична сума
повернутої
фінансової
допомоги*, тис.
грн
Кошти*,
отримані
електропередава
льною
організацією як
плата за резерв
потужності в
електричних
мережах,
створених до
19 березня 2013
року, тис. грн
* Інформація зазначається без урахування податку на додану вартість.

* – зміни виділені за принципом:
те, що підлягає виключенню – курсивом;
новий текст – напівжирним шрифтом.

-9-

