
О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я 
щодо прийняття постанови «Про внесення змін до постанови НКРЕКП  

від 18 грудня 2018 року № 1965»  
 
Відповідно до положень частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок 

електричної енергії», до повноважень Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, 
Регулятор), на ринку електричної енергії належать, зокрема, затвердження методик 
(порядків) формування плати за приєднання до системи передачі та системи 
розподілу. 

У зв’язку з необхідністю виконання вимог Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії» та  
з метою створення умов для функціонування та розвитку установок зберігання 
енергії Регулятором розроблено проєкт постанови «Про внесення змін до 
постанови НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965» (далі – Проєкт постанови), 
яким передбачено порядок визначення плати за приєднання електроустановок 
замовників, призначених для зберігання енергії, до електричних мереж операторів 
систем розподілу. 

Крім того, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години  
30 хвилин 24 лютого 2022 року зазначеним Проєктом постанови пропонується 
внести зміни до пункту 3 постанови НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965  
у частині продовження до 31 грудня 2024 року періоду застосування для всіх 
операторів систем розподілу питомої вартості приєднання 1 кВт потужності, 
визначеної згідно з СОУ-Н МЕВ 45.2-37472933-44:2016 «Укрупнені показники 
вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній 
електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми», затвердженими 
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04 травня 
2011 року № 101, як усередненого показника вартості створення 1 кВт потужності 
на рівні 3,48 тис. грн/кВт (без податку на додану вартість). 

Проєкт постанови 27 вересня 2022 року було схвалено на засіданні 
НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, та оприлюднено на 
офіційному вебсайті НКРЕКП з метою отримання зауважень та пропозицій. 

За результатом отриманих зауважень та пропозицій 26 жовтня 2022 року 
відбулись відкриті обговорення Проєкту постанови, за результатами проведення 
яких оформлено Протокол від 26.10.2022 № 113-п/2022, який розміщений на 
офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет. 

Також, на виконання вимог частини чотирнадцятої статті 21 Закону України 
«Про ринок електричної енергії» проведено консультації з Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства. 

Зважаючи на вищевикладене, Департамент із регулювання відносин у сфері 
енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до 
постанови НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965». 

 
Директор  
Департаменту із регулювання       А. Огньов 
відносин у сфері енергетики 
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Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 18 грудня  
2018 року № 1965 
 

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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 грудня  
2018 року № 1965 «Про затвердження Методики (порядку) формування плати за 
приєднання до системи передачі та системи розподілу» такі зміни: 

 
1) у пункті 3 цифри «2022» замінити цифрами «2024»; 
 
2) главу 5 Методики (порядку) формування плати за приєднання до 

системи передачі та системи розподілу доповнити новим пунктом такого змісту: 
«5.8. Плата за нестандартне приєднання «під ключ» Пнст

з   

для електроустановок, призначених для зберігання енергії, визначається за 
формулою 
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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 
 
 


