
 

УТОЧНЕННЯ 

Обґрунтування 

до питання про прийняття постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про 

затвердження Змін до Методики обрахування плати за спільне використання 

технологічних електричних мереж» 
 

З метою удосконалення методології обрахування вартості обґрунтованих витрат 

на утримання технологічних електричних мереж спільного  використання, в частині 

порядку складення кошторису витрат основних споживачів  на утримання  їх 

технологічних електричних   мереж, закріплення необхідності щорічного узгодження 

основним споживачем з оператором системи на наступний базовий період однолінійної 

схеми технологічних електричних мереж спільного використання та розрахунку об'єму 

умовних одиниць технологічних електричних мереж спільного використання, 

виконаного основним споживачем, а також можливості включати до кошторису витрат 

основного споживача з утримання (експлуатації та обслуговування) власних 

технологічних електричних мереж спільного використання кошти, сплачені підрядним 

організаціям зокрема, які не  перебувають у штаті підприємства основного споживача, 

за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи 

договори підряду, а також відповідні відрахування на соціальні заходи, Департаментом 

із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної 

енергії розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Методики 

обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж». 

Зазначений Проєкт містить ознаки регуляторного акта та потребує проходження 

процедури підготовки відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», 25 серпня 2022 року разом з аналізом його впливу та 

обґрунтуванням було оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою 

отримання зауважень та пропозицій. 

14 вересня 2022 року на офіційному вебсайті НКРЕКП було оприлюднено 

узагальнені зауваження та пропозиції до Проєкту постанови, які були отримані від 

фізичних, юридичних осіб та їх об'єднань у період з 25 серпня 2022 року по 05 вересня 

2022 року, та на виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів 

рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року                   

№ 866, 21 вересня 2022 року проведено відкрите обговорення зауважень та пропозицій, 

наданих до Проєкту постанови. Протокол відкритого обговорення та Таблиця 

узгоджених позицій до Проєкту постанови було розміщено 30 вересня 2022 року на 

офіційному вебсайті НКРЕКП. 

Враховуючи вищенаведене, Департамент із регулювання відносин та захисту прав 

споживачів на роздрібному ринку електричної енергії пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП «Про затвердження Змін до Методики обрахування плати за спільне 

використання технологічних електричних мереж». 
 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин та захисту прав споживачів на 

роздрібному ринку електричної енергії                          Ігор  ГОРОДИСЬКИЙ 

http://www.nerc.gov.ua/?id=34548
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УТОЧНЕННЯ                                                               

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

 

ПОСТАНОВА 
 

 

 

___________        № _______ 
 

 

 

 
 

Київ 
 

 

Про затвердження Змін до   

Методики обрахування плати за 

спільне використання 

технологічних електричних 

мереж 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та 

«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. Затвердити Зміни до Методики обрахування плати за спільне 

використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 червня  

2008 року № 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 серпня         

2008 року за № 732/15423, що додаються. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 

_________________ № _____ 
 
 

 

 

Зміни до Методики обрахування плати за 

спільне використання технологічних електричних мереж 
 

 

1. У розділі І: 

 

1) пункт 1.4 доповнити словами «до цієї Методики»; 

 

2) у пункті 1.8: 

в абзаці третьому слово «операторів» замінити словом «оператора»; 

в абзаці четвертому слова «Міністерства палива та енергетики України» 

замінити словами та знаком «центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики в 

електроенергетичному комплексі», а слово «операторів» замінити словом 

«оператора». 

 

2. У розділі ІІ: 

 

1) у пункті 2.2: 

у підпункті 2.2.1: 

абзац третій викласти в такій редакції:  

«витрати на капітальний та поточний ремонт власних технологічних 

електричних мереж спільного використання підрядним та господарським 

способом (з розшифруванням статей витрат). У разі виконання ремонтів 

господарським способом не враховуються витрати на оплату праці;»; 

в абзаці шостому слово «операторів» замінити словом «оператора»; 

у підпункті 2.2.3: 

в абзаці третьому слово «якої» замінити словом «якого»; 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

«фактичні витрати на заробітну плату працівників, які не  перебувають у 

штаті підприємства основного споживача, за виконання робіт згідно з 

договорами цивільно-правового характеру, включаючи договори підряду, які 

підтверджені розшифровками до актів;»; 

підпункт 2.2.5 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«земельний податок; 

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів; 
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комунальний податок; 

витрати на службові відрядження.»; 

 

2) у пункті 2.4:  

в абзаці третьому  слово «проекту» виключити; 

в абзаці четвертому слово «підтверджену» замінити словом «узгоджену», 

слово «якої» замінити словом «якого», а після слів «основного споживача» 

доповнити словами «на наступний базовий період»; 

в абзаці п’ятому слово «якої» замінити словом «якого», а після слів 

«основного споживача,» доповнити словами «на наступний базовий період»; 

 

3) абзац сьомий пункту 2.5 викласти в такій редакції:  

«У разі надання основним споживачем узгодженого з територіальним 

органом НКРЕКП кошторису витрат або змін до діючого кошторису витрат, 

відшкодування витрат на утримання технологічних електричних мереж 

спільного використання, у тому числі із врахуванням  змін до кошторису 

витрат, здійснюється з 01 числа наступного календарного місяця від дати 

подання кошторису (змін до нього) основним споживачем (його 

уповноваженою особою) оператору системи.»; 

 

4) абзац другий пункту 2.7 після слова та цифри «додатку 1» доповнити 

словами «до цієї Методики»; 

 

5) в абзаці другому пункту 2.8 слово «якої» замінити словом «якого». 

 

3. У розділі ІІІ: 

 

1) у назві слово «операторів» замінити словом «оператора»; 

 

2) пункт 3.5 після слова та цифри «додаток 2» доповнити словами «до цієї 

Методики». 

 

4. У розділі ІV: 

 

1) у пункті 4.1: 

в абзаці першому слово «оператори» замінити словом «оператор», а слово 

«подають» замінити словом «подає»; 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«перелік та величину операційних витрат оператора системи (утримання 

та експлуатація електричних мереж оператора системи), що враховуються при 

розрахунку нормативу витрат на умовну одиницю, відповідно до форми, 

наведеної в додатку 4 до цієї Методики (без урахування витрат з прибутку) за 

даними структури витрат до тарифу на послуги з розподілу/передачі 

електричної енергії оператора системи розподілу/оператора системи передачі, 

який є чинним на дату надання інформації;»; 



3 

абзац третій після слів «електричних мереж» доповнити словами 

«оператора системи», а слово «операторів» замінити словом «оператора»; 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

«Для операторів систем розподілу, які перейшли на стимулююче 

регулювання заповнення додатка 4 до цієї Методики здійснюється на підставі 

відповідних складових, які увійшли до прогнозованих операційних 

контрольованих та неконтрольованих витрат ліцензіата. При цьому рівень 

відповідних складових витрат з ліцензованого виду діяльності визначається з 

урахуванням прогнозних індексів цін виробників промислової продукції та 

прогнозних індексів споживчих цін із застосуванням загального показника 

ефективності, врахованих при розрахунку тарифів.»; 

 

2) у пункті 4.2: 

абзац п’ятий викласти в такій редакції: 

«Bi – сума витрат з виробничої собівартості розподілу/передачі 

електричної енергії для i-того оператора системи, на території здійснення 

ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки основного 

споживача, що визначається відповідно до додатка 4 до цієї Методики;»; 

в абзаці шостому слово та знак «і-тої» замінити словом і знаком «і-того» а 

слово «якої» замінити словом «якого»; 

 

3) у пункті 4.3 слово «раза» замінити словом «рази», а  слова «інших 

операторів системи» замінити словом «іншого оператора систем»; 

 

4) в абзаці другому пункту 4.4 слова та знак «операторів системи, які не 

надали» замінити словами і знаками «оператора систем, який не надав». 

 

5. У тексті слова та знаки «місцевих (локальних)» виключити. 

 

6. Таблицю додатка 1 після пункту 5.2 доповнити новими пунктами 5.3 – 

5.6 такого змісту: 

« 

5.3 земельний податок тис. грн   

5.4 податок з власників                                    

транспортних засобів та 

інших самохідних 

машин і механізмів 

тис. грн   

5.5 комунальний податок тис. грн   

5.6 витрати на службові 

відрядження 

тис. грн   

                                                                                                                            ». 

  

7. У додатку 3: 

 

1) у таблиці 3.4: 
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після пункту 4 доповнити новими пунктами 5 та 6 такого змісту: 

« 

5 Вакуумний вимикач одиниця 

обладнання 

- - - - - - 0,2 0,1 

6 Елегазовий вимикач 3 фази - - - - - 1,7 1,0 - 

                                                                                                                            ». 

У зв’язку з цим пункти 5 – 13 вважати відповідно пунктами 7 – 15; 

доповнити новими пунктами такого змісту: 

« 

16 Однотрансформаторна КТПММ од. - - - - - - - 4,6 

17 Двотрансформаторна КТПММ од. - - - - - - - 7,6 

18 Однотрансформаторна ЗТП од.  - - - - - - 6,5 

19 Двотрансформаторна ЗТП од. - - - - - - - 10,0 

20 РП -од. - - - - - - - 3,3 

                                                                                                                                     »; 

 

2) у таблиці 3.5: 

слова «прилади обліку» замінити словом «лічильники»; 

пункт 1 викласти в такій редакції: 

«1. Умовні одиниці електронних лічильників електричної енергії 

враховуються тільки для операторів систем та підприємств, електричні мережі 

яких використовуються оператором системи для транспортування електричної 

енергії у мережі оператора системи.». 

 

7. Додаток 4 викласти в новій редакції, що додається. 

 

8. У додатку 5 слово «передачі» замінити словами  та знаком 

«передачі/розподілу». 

 
 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин та захисту прав споживачів  

на роздрібному ринку електричної енергії                                Ігор Городиський 

 



Додаток 4 

до Методики обрахування 

плати за спільне 

використання 

технологічних електричних 

мереж 

 

 

Операційні витрати оператора системи (утримання та експлуатація 

електричних мереж оператора системи), що враховуються при розрахунку 

нормативу витрат на умовну одиницю. 

 

 

Перелік складових частин витрат з 

ліцензованого виду діяльності, що 

включаються в розрахунок 

Одиниця виміру Вартість витрат 

Операційні витрати оператора 

системи (утримання та 

експлуатація електричних мереж 

оператора системи):  

тис. грн  

Матеріальні витрати:  тис. грн  

сировина та матеріали  тис. грн  

паливо  тис. грн  

витрати на ремонт господарчим та 

підрядним способом (без заробітної 

плати)  

тис. грн  

Витрати на оплату праці  тис. грн  

Інші операційні витрати:  тис. грн  

земельний податок  тис. грн  

податок з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і 

механізмів  

тис. грн  

комунальний податок  тис. грн  

витрати на охорону праці  тис. грн  

витрати на службові відрядження тис. грн  

витрати на навчання персоналу тис. грн  

   

 



Обґрунтування 

до питання про прийняття постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про 

затвердження Змін до Методики обрахування плати за спільне використання 

технологічних електричних мереж» 
 

З метою удосконалення методології обрахування вартості обґрунтованих витрат 

на утримання технологічних електричних мереж спільного  використання, в частині 

порядку складення кошторису витрат основних споживачів  на утримання  їх 

технологічних електричних   мереж, закріплення необхідності щорічного узгодження 

основним споживачем з оператором системи на наступний базовий період однолінійної 

схеми технологічних електричних мереж спільного використання та розрахунку об'єму 

умовних одиниць технологічних електричних мереж спільного використання, 

виконаного основним споживачем, а також можливості включати до кошторису витрат 

основного споживача з утримання (експлуатації та обслуговування) власних 

технологічних електричних мереж спільного використання кошти, сплачені підрядним 

організаціям зокрема, які не  перебувають у штаті підприємства основного споживача, 

за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи 

договори підряду, а також відповідні відрахування на соціальні заходи, Департаментом 

із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної 

енергії розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Методики 

обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж». 

Зазначений Проєкт містить ознаки регуляторного акта та потребує проходження 

процедури підготовки відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», 25 серпня 2022 року разом з аналізом його впливу та 

обґрунтуванням було оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою 

отримання зауважень та пропозицій. 

14 вересня 2022 року на офіційному вебсайті НКРЕКП було оприлюднено 

узагальнені зауваження та пропозиції до Проєкту постанови, які були отримані від 

фізичних, юридичних осіб та їх об'єднань у період з 25 серпня 2022 року по 05 вересня 

2022 року, та на виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів 

рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року                   

№ 866, 21 вересня 2022 року проведено відкрите обговорення зауважень та пропозицій, 

наданих до Проєкту постанови. Протокол відкритого обговорення та Таблиця 

узгоджених позицій до Проєкту постанови було розміщено 30 вересня 2022 року на 

офіційному вебсайті НКРЕКП. 

Враховуючи вищенаведене, Департамент із регулювання відносин та захисту прав 

споживачів на роздрібному ринку електричної енергії пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП «Про затвердження Змін до Методики обрахування плати за спільне 

використання технологічних електричних мереж» на офіційному веб-сайті НКРЕКП з 

метою одержання зауважень і пропозицій та подальших відкритих обговорень. 
 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин та захисту прав споживачів на 

роздрібному ринку електричної енергії                          Ігор  ГОРОДИСЬКИЙ 

http://www.nerc.gov.ua/?id=34548
http://www.nerc.gov.ua/?id=34548
http://www.nerc.gov.ua/?id=34548


                                                               ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

 

ПОСТАНОВА 
 

 

 

___________        № _______ 
 

 

 

 
 

Київ 
 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Змін до   

Методики обрахування плати за 

спільне використання 

технологічних електричних 

мереж 
 
 

 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «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. Затвердити Зміни до Методики обрахування плати за спільне 

використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 червня  

2008 року № 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 серпня         

2008 року за № 732/15423, що додаються. 

 
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 

_________________ № _____ 
 
 

 

 

Зміни до Методики обрахування плати за 

спільне використання технологічних електричних мереж 
 

 

1. У розділі І: 

 

1) пункт 1.4 доповнити словами «до цієї Методики»; 

 

2) у пункті 1.8: 

в абзаці третьому слово «операторів» замінити словом «оператора»; 

в абзаці четвертому слова «Міністерства палива та енергетики України» 

замінити словами та знаком «центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики в 

електроенергетичному комплексі», а слово «операторів» замінити словом 

«оператора». 

 

2. У розділі ІІ: 

 

1) у пункті 2.2: 

у підпункті 2.2.1: 

абзац третій викласти в такій редакції:  

«витрати на капітальний та поточний ремонт власних технологічних 

електричних мереж спільного використання підрядним та господарським 

способом (з розшифруванням статей витрат). У разі виконання ремонтів 

господарським способом не враховуються витрати на оплату праці;»; 

в абзаці шостому слова «операторів» замінити словами «оператора»; 

у підпункті 2.2.3: 

в абзаці третьому слово «якої» замінити словом «якого»; 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

«фактичні витрати на заробітну плату працівників, які не  перебувають у 

штаті підприємства основного споживача, за виконання робіт згідно з 

договорами цивільно-правового характеру, включаючи договори підряду, які 

підтверджені розшифровками до актів;»; 

підпункт 2.2.5 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«земельний податок; 

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів; 



2 

комунальний податок; 

витрати на службові відрядження.»; 

 

2) у пункті 2.4:  

в абзаці третьому  слово «проекту» виключити; 

в абзаці четвертому слово «підтверджену» замінити словом «узгоджену», 

слово «якої» замінити словом «якого», а після слів «основного споживача» 

доповнити словами «на наступний базовий період»; 

в абзаці п’ятому слово «якої» замінити словом «якого», а після слів 

«основного споживача,» доповнити словами «на наступний базовий період»; 

 

3) абзац сьомий пункту 2.5 викласти в такій редакції:  

«У разі надання основним споживачем узгодженого з територіальним 

органом НКРЕКП кошторису витрат або змін до діючого кошторису витрат, 

відшкодування витрат на утримання технологічних електричних мереж 

спільного використання, в тому числі із врахуванням  змін до кошторису 

витрат, здійснюється з 01 числа наступного календарного місяця від дати 

подання кошторису (змін до нього) основним споживачем (його 

уповноваженою особою) оператору системи.»; 

 

4) абзац другий пункту 2.7 після слова та цифри «додатку 1» доповнити 

словами «до цієї Методики»; 

 

5) в абзаці другому пункту 2.8 слово «якої» замінити словом «якого». 

 

3. У розділі ІІІ: 

 

1) у назві слово «операторів» замінити словом «оператора»; 

 

2) пункт 3.5 після слова та цифри «додаток 2» доповнити словами «до цієї 

Методики». 

 

4. У розділі ІV: 

 

1) у пункті 4.1: 

в абзаці першому слово «оператори» замінити словом «оператор», а слово 

«подають» замінити словом «подає»; 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«перелік та величину операційних витрат оператора системи (утримання 

та експлуатація електричних мереж оператора системи), що враховуються при 

розрахунку нормативу витрат на умовну одиницю, відповідно до форми, 

наведеної в додатку 4 до цієї Методики (без урахування витрат з прибутку) за 

даними структури витрат до тарифу на послуги з розподілу/передачі 

електричної енергії оператора системи розподілу/оператора системи передачі, 

який є чинним на дату надання інформації;»; 
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абзац третій після слів «електричних мереж» доповнити словами 

«оператора системи», а слово «операторів» замінити словом «оператора»; 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

«Для операторів систем розподілу, які перейшли на стимулююче 

регулювання заповнення додатка 4 до цієї Методики здійснюється на підставі 

відповідних складових, які увійшли до прогнозованих операційних 

контрольованих та неконтрольованих витрат ліцензіата. При цьому рівень 

відповідних складових витрат з ліцензованого виду діяльності визначається з 

урахуванням прогнозних індексів цін виробників промислової продукції та 

прогнозних індексів споживчих цін із застосуванням загального показника 

ефективності, врахованих при розрахунку тарифів.»; 

 

2) у пункті 4.2: 

абзац п’ятий викласти в такій редакції: 

«Bi - сума витрат з виробничої собівартості розподілу/передачі 

електричної енергії для i-того оператора системи, на території здійснення 

ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки основного 

споживача, що визначається відповідно до додатка 4 до цієї Методики;»; 

в абзаці шостому слово та знак «і-тої» замінити словом і знаком «і-того» а 

слово «якої» замінити словом «якого»; 

 

3) у пункті 4.3 слово «раза» замінити словом «рази», а  слова «інших 

операторів системи» замінити словом «іншого оператора систем»; 

 

4) в абзаці другому пункту 4.4 слова та знак «операторів системи, які не 

надали» замінити словами і знаками «оператора систем, який не надав». 

 

5. У тексті слова та знаки «місцевих (локальних)» виключити. 

 

6. Таблицю додатку 1 після пункту 5.2 доповнити новими пунктами 5.3 – 

5.6 такого змісту: 

« 

5.3 земельний податок тис. грн   

5.4 податок з власників                                    

транспортних засобів та 

інших самохідних 

машин і механізмів 

тис. грн   

5.5 комунальний податок тис. грн   

5.6 витрати на службові 

відрядження 

тис. грн   

                                                                                                                            ». 

  

7. У додатку 3: 

 

1) у таблиці 3.4: 
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після пункту 4 доповнити новими пунктами 5 та 6 такого змісту: 

« 

5 Вакуумний вимикач одиниця 

обладнання 

- - - - - - 0,2 0,1 

6 Елегазовий вимикач 3 фази - - - - - 1,7 1,0 - 

                                                                                                                            ». 

У зв’язку з цим пункти 5 – 13 вважати відповідно пунктами 7 – 15; 

доповнити новими пунктами такого змісту: 

« 

16 Однотрансформаторна КТПММ од. - - - - - - - 4,6 

17 Двотрансформаторна КТПММ од. - - - - - - - 7,6 

18 Однотрансформаторна ЗТП од.  - - - - - - 6,5 

19 Двотрансформаторна ЗТП од. - - - - - - - 10,0 

20 РП -од. - - - - - - - 3,3 

                                                                                                                                     »; 

 

2) у таблиці 3.5: 

слова «прилади обліку» замінити словом «лічильники»; 

пункт 1 викласти в такій редакції: 

«1. Умовні одиниці електронних лічильників електричної енергії 

враховуються тільки для операторів систем та підприємств, електричні мережі 

яких використовуються оператором системи для транспортування електричної 

енергії у мережі оператора системи.». 

 

7. Додаток 4 викласти в новій редакції, що додається. 

 

8. У додатку 5 слово «передачі» замінити словами  та знаком 

«передачі/розподілу». 

 
 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин та захисту прав споживачів  

на роздрібному ринку електричної енергії                  Ігор ГОРОДИСЬКИЙ 

 



Додаток 4 

до Методики обрахування 

плати за спільне 

використання 

технологічних електричних 

мереж 

 

 

Операційні витрати оператора системи (утримання та експлуатація 

електричних мереж оператора системи), що враховуються при розрахунку 

нормативу витрат на умовну одиницю. 

 

 

Перелік складових частин витрат з 

ліцензованого виду діяльності, що 

включаються в розрахунок 

Одиниця виміру Вартість витрат 

Операційні витрати оператора 

системи (утримання та 

експлуатація електричних мереж 

оператора системи):  

тис. грн  

Матеріальні витрати:  тис. грн  

сировина та матеріали  тис. грн  

паливо  тис. грн  

витрати на ремонт господарчим та 

підрядним способом (без заробітної 

плати)  

тис. грн  

Витрати на оплату праці  тис. грн  

Відрахування на соціальні заходи  тис. грн  

Інші операційні витрати:  тис. грн  

земельний податок  тис. грн  

податок з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і 

механізмів  

тис. грн  

комунальний податок  тис. грн  

витрати на охорону праці  тис. грн  

витрати на службові відрядження тис. грн  

витрати на навчання персоналу тис. грн  

 


