
Обґрунтування 
до питання про прийняття постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про 
внесення зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії» 
 

 
З метою методологічного удосконалення норм Правил роздрібного ринку в 

частині договірних відносин щодо спільного використання технологічних 
електричних мереж, Департаментом із регулювання відносин та захисту прав 
споживачів на роздрібному ринку електричної енергії розроблено проєкт постанови 
НКРЕКП «Про внесення зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії» 
(далі – Проєкт). 

Зазначений Проєкт постанови має ознаки регуляторного акта, у зв’язку з чим, 
згідно з статтею 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 14 вересня 2022 року разом з 
аналізом його впливу та обґрунтуванням було оприлюднено на офіційному вебсайті 
НКРЕКП з метою отримання зауважень та пропозицій. 

21 жовтня 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 14 вересня 2022 року по 14 жовтня 
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, 27 та 28 жовтня 2022 року проведено відкрите обговорення зауважень та 
пропозицій, наданих до Проєкту постанови. Протокол відкритого обговорення та 
Таблиця узгоджених позицій до Проєкту постанови було розміщено 14 листопада 2022 
року на офіційному вебсайті НКРЕКП. 

Також, на виконання вимог частини другої статті 2 Закону України «Про ринок 
електричної енергії» Антимонопольний комітет України листом від 07 лютого 2023 року 
№ 128-06/01-35-НПА надав до НКРЕКП аркуш погодження Проєкту постанови 
НКРЕКП «Про внесення зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії». 

Враховуючи вищенаведене, Департамент із регулювання відносин та захисту прав 
споживачів на роздрібному ринку електричної енергії пропонує прийняти постанову 
НКРЕКП «Про внесення зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії» та 
оприлюднити її на офіційному веб-сайті НКРЕКП.  
 
 
 
Директор Департаменту із регулювання  
відносин та захисту прав споживачів на 
роздрібному ринку електричної енергії                          Ігор  ГОРОДИСЬКИЙ 



 
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 
 

ПОСТАНОВА 
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Київ 
 
 
 

Про внесення зміни до  
Правил роздрібного ринку 
електричної енергії 
 
 
 

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. Пункт 2.5.1 глави 2.5 розділу ІІ Правил роздрібного ринку 
електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 14 березня 2018 року № 312, викласти в такій редакції: 

«2.5.1. Для забезпечення розподілу електричної енергії споживачам, а 
також для транспортування електричної енергії в мережі ОСР електричними 
мережами, що не належать цьому ОСР, укладається договір на основі 
Типового договору про спільне використання технологічних електричних 
мереж (додаток 1 до цих Правил) між ОСР та основним споживачем, до якого 
належить: 

 
1) споживач – власник технологічних електричних мереж, оператором 

системи для якого є ОСР; 
 
2) виробник, резервне живлення електроустановок якого 

забезпечується від електричних мереж цього ОСР (для випадків, коли до 
електричних мереж виробника приєднані електроустановки споживача(-ів)); 
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3) споживач – власник технологічних електричних мереж, оператором 

системи для якого є ОСП; 
 
4) виробник, електроустановки якого приєднані до електричних мереж 

ОСП (за умови, що до цих електроустановок виробника приєднані 
електроустановки споживача(-ів) на ступені напруги 154 кВ та нижче) у 
частині мереж виробника на ступені напруги 154 кВ та нижче; 

 
5) споживач, електроустановки якого приєднані до електричних мереж 

виробника, які приєднані до електричних мереж ОСП на ступені напруги                   
154 кВ та нижче. 

Для забезпечення передачі електричної енергії споживачу, 
електроустановки якого приєднані до електричних мереж виробника на 
ступені напруги вище 154 кВ, які приєднані до електричних мереж ОСП, між 
ОСП та цим виробником укладається договір на основі Типового договору 
про спільне використання технологічних електричних мереж (додаток 1 до 
цих Правил) у частині мереж виробника на ступені напруги вище 154 кВ.». 

 
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 


