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О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я    

щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку 
повернення замовнику оператором системи передачі, операторами систем 

розподілу коштів, залучених як плата за приєднання на створення 
(будівництво) електричних мереж лінійної частини приєднання (за умови 

включення таких активів до регуляторної бази активів)» 
 
 

Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) 
передбачено, що для забезпечення повномасштабного функціонування ринку 
електроенергії необхідна розробка відповідної нормативної бази. 

Так, відповідно до пункту 16 статті 21 розділу ІІI Закону, кошти, 
отримані оператором системи передачі, операторами систем розподілу як 
плата за приєднання на створення (будівництво) електричних мереж лінійної 
частини приєднання, підлягають поверненню замовнику за умови, що такі 
активи після переходу відповідного оператора системи передачі, оператора 
системи розподілу до стимулюючого регулювання віднесено відповідним 
оператором системи передачі, оператором системи розподілу до регуляторної 
бази активів. Повернення оператором системи передачі, операторами систем 
розподілу коштів, залучених як плата за приєднання на створення 
(будівництво) електричних мереж лінійної частини приєднання, здійснюється 
у порядку, визначеному НКРЕКП. 

Слід зазначити, що на відкритому засіданні Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
яке відбулось 23 серпня 2018 року, було схвалено проект регуляторного акта – 
постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Порядку повернення 
замовнику оператором системи передачі, операторами систем розподілу 
коштів, залучених як плата за приєднання на створення (будівництво) 
електричних мереж лінійної частини приєднання (за умови включення таких 
активів до регуляторної бази активів)» (далі – Проект Постанови). 

У той же час, слід зазначити, що Проект Постанови, відповідно до 
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», було розміщено на 
сайті НКРЕКП 30 серпня 2018 року, з метою одержання зауважень і 
пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань та інших заінтересованих осіб. 

Так, у період з 30 серпня 2018 року до 01 жовтня 2018 року було 
отримано зауваження і пропозиції від заінтересованих осіб. 

Одержані зауваження і пропозиції були розглянуті НКРЕКП 23 жовтня 
2018 року за участі осіб, які надали такі зауваження і пропозиції, про що було 
складено протокол, та розміщено його, разом із інформацією щодо розгляду 
зауважень і пропозицій до Проекту Постанови, на офіційному веб-сайті 
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НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/?news=8181). 
Ураховуючи вищезазначене, на розгляд Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
виноситься питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження 
Порядку повернення замовнику оператором системи передачі, операторами 
систем розподілу коштів, залучених як плата за приєднання на створення 
(будівництво) електричних мереж лінійної частини приєднання (за умови 
включення таких активів до регуляторної бази активів)». 

 

Директор Департаменту із регулювання     А. Гудаченко 
відносин у сфері енергетики 



 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      
         

 
___________________                                                                       № ______________ 

Київ 

 
 
 
Про затвердження Порядку 
повернення замовнику оператором 
системи передачі, операторами систем 
розподілу коштів, залучених як плата 
за приєднання на створення 
(будівництво) електричних мереж 
лінійної частини приєднання (за умови 
включення таких активів до 
регуляторної бази активів) 

 
 
 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про 
ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 
 

1. Затвердити Порядок повернення замовнику оператором системи 
передачі, операторами систем розподілу коштів, залучених як плата за 
приєднання на створення (будівництво) електричних мереж лінійної частини 
приєднання (за умови включення таких активів до регуляторної бази активів), 
що додається.  

Проект 
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2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр». 
 
 
 
Голова НКРЕКП         О. Кривенко 
 



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

 
 
 

Порядок 
повернення замовнику оператором системи передачі, операторами  

систем розподілу коштів, залучених як плата за приєднання на створення 
(будівництво) електричних мереж лінійної частини приєднання (за умови 

включення таких активів до регуляторної бази активів) 
 
 
1. Цей Порядок встановлює механізм повернення замовнику оператором 

системи передачі, операторами систем розподілу коштів, залучених як плата за 
приєднання на створення (будівництво) електричних мереж лінійної частини 
приєднання (за умови включення таких активів до регуляторної бази активів). 

Цей Порядок застосовується оператором системи передачі та 
операторами систем розподілу при поверненні замовнику плати за приєднання 
на створення (будівництво) електричних мереж лінійної частини приєднання 
(за умови включення таких активів до регуляторної бази активів). 

  
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях: 
плата за лінійну частину приєднання – для оператора системи передачі 

складова плати за створення лінійної частини приєднання, для оператора 
систем розподілу частина вартості кошторису, що відповідає вартості 
будівництва лінії (ліній) до точки приєднання замовника. 

Решта термінів вживаються у значеннях, наведених у Законі України 
«Про ринок електричної енергії». 

 
3. Кошти, отримані на створення (будівництво) електричних мереж 

лінійної частини приєднання є складовою частиною плати за нестандартне 
приєднання електроустановок, яка визначається відповідно до Методики 
(порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи 
розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від _______ № _____. 

 
4. Ставки плати за лінійну частину приєднання розраховуються та 

затверджуються НКРЕКП для всіх операторів систем розподілу відповідно до 
Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та 
системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від _______ № _____, з 
урахуванням укрупнених показників вартості будівництва електричних мереж, 
затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
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формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному 
комплексі. 

 
5. Кошти, отримані оператором системи передачі, операторами систем 

розподілу як плата за лінійну частину приєднання, підлягають поверненню 
замовнику за умови, що такі активи включено до регуляторної бази активів 
оператора системи передачі, оператора системи розподілу, відповідно до 
чинних нормативно-правових актів НКРЕКП, а також якщо для них 
встановлено тарифи із застосуванням стимулюючого регулювання.  

 
6. Протягом одного місяця з дати включення електричних мереж лінійної 

частини приєднання до регуляторної бази активів оператор системи передачі 
або оператор системи розподілу, якому встановлено тарифи із застосуванням 
стимулюючого регулювання, письмово повідомляє замовника, від якого було 
отримано кошти на створення (будівництво) цих електричних мереж лінійної 
частини приєднання як складову частину плати за нестандартне приєднання, 
про намір повернути отримані кошти.  

 
7. У зазначеному повідомленні оператор системи передачі або оператор 

системи розподілу повинен вказати суму коштів, отриманих як плата за 
приєднання на створення (будівництво) електричних мереж лінійної частини 
приєднання та яка підлягає поверненню, і необхідність замовника надати 
оператору заяву за формою згідно з додатком до цього Порядку. 

 
8. Повернення замовнику коштів, отриманих як плата за лінійну частину 

приєднання, здійснюється на підставі поданої оператору системи передачі або 
оператору системи розподілу заяви. 

 
9. Розмір щорічної виплати визначається як добуток вартості лінійної 

частини приєднання та норми доходу на регуляторну базу активів, створених 
після переходу до стимулюючого регулювання, яка встановлюється 
постановою НКРЕКП. 

 
10. Повернення коштів, отриманих як плата за приєднання на створення 

(будівництво) електричних мереж лінійної частини приєднання, відбувається 
шляхом щорічних виплат (до 31 грудня відповідного року) замовнику до їх 
повного повернення. 

 
11. Оператор системи передачі або оператор системи розподілу повертає 

замовнику кошти, отримані як плата за приєднання на створення (будівництво) 
електричних мереж лінійної частини приєднання, шляхом перерахування таких 
коштів на зазначений замовником у заяві розрахунковий банківський рахунок.  

У випадку зміни банківських реквізитів замовник повинен повідомити 
про це оператора системи передачі або оператора системи розподілу не пізніше 
трьох робочих днів з дня настання таких змін. 
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12. У разі невиплати оператором системи передачі або оператором систем 
розподілу коштів, отриманих як плата за лінійну частину приєднання, НКРЕКП 
за результатами розгляду актів планових або позапланових перевірок 
дотримання оператором системи передачі Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з передачі електричної енергії або оператором систем 
розподілу Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 
електричної енергії приймає рішення щодо вилучення зі структури тарифів на 
передачу електричної енергії електромережами, розподілу електричної енергії 
коштів у розмірі неповернутих коштів. При цьому невиплата коштів не звільняє 
оператора системи передачі/оператора систем розподілу від повернення 
замовнику коштів, отриманих як плата за лінійну частину приєднання. 

 
 
 

Директор Департаменту із регулювання      А. Гудаченко  
відносин у сфері енергетики   
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Додаток  
до Порядку повернення замовнику 
оператором системи передачі, 
операторами систем розподілу коштів, 
залучених як плата за приєднання на 
створення (будівництво) електричних 
мереж лінійної частини приєднання 
(за умови включення таких активів до 
регуляторної бази активів) 
 
 

 

Керівнику оператора системи 

передачі/оператора систем розподілу 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

(найменування замовника) 

 

ЗАЯВА 

про повернення коштів, отриманих як плата за приєднання на створення 

(будівництво) електричних мереж лінійної частини приєднання 

 

Прошу зарахувати мені на розрахунковий рахунок № ________________, 

відкритий в _________________________________________________________ , 
      (вказати назву банківської установи) 

кошти у розмірі ______________ грн, які були перераховані оператору системи 

передачі/оператору систем розподілу як плата за приєднання на створення 

(будівництво) електричних мереж лінійної частини приєднання об’єкта, що 

розташований за адресою ______________________________________________ 

_________________________________, з приєднаною потужністю _______ кВт. 

 

 

 

 

_______________________     _________________ 
  (підпис)  (найменування замовника) 

     

 

«___» ____________ 20__ року 


