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Голові Національної комісії, 

що здійснює державне 

 регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг 

ВОВКУ Д. В. 

 

№ 337 від 24.07.2017 р. 
щодо надання пропозицій щодо  

розробки проекту постанови  

НКРЕКП «Про затвердження  

Методики формування плати за  

приєднання до системи передачі  

та системи розподілу» 

 
Вельмишановний Дмитре Володимировичу! 

 

У відповідь на Лист Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № 7429/17.1.3/7-17 від 

07.07.2017 року, Біоенергетична Асоціація України висловлює свою пропозицію 

щодо проекту Методики формування плати за приєднання до системи передачі та 

системи розподілу.  

Відповідно до ч. 13 ст. 21 ЗУ «Про ринок електричної енергії», ставки плати 

за нестандартне приєднання потужності щорічно розраховуються та 

затверджуються Регулятором для всіх операторів систем розподілу відповідно до 

методики. Згідно ЗУ «Про ринок електричної енергії», ставка плати за 

нестандартне приєднання потужності – це встановлене Регулятором для кожного 

оператора системи розподілу значення складової вартості послуги з приєднання 1 

кВт потужності, яке диференціюється за такими показниками: 

тип електроустановки, що приєднується (електроустановка, призначена для 

виробництва електричної енергії, електроустановка, призначена для споживання 

електричної енергії); 

категорія надійності електропостачання; 

ступінь напруги у точці приєднання (110/35/10(6)/0,4 кВ); 

замовлена потужність; 

місцезнаходження електроустановки заявника (міська або сільська 

місцевість); 
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завантаженість трансформаторної підстанції. 

Щодо приєднання електрогенеруючих потужностей, що працюють на 

відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ), то результати порівняння ситуації з 

приєднанням таких об’єктів на ВДЕ в країнах ЄС і Україні показують наступне. 

Практично всі країни ЄС створюють преференції виробникам електроенергії з 

ВДЕ, в тому числі в частині приєднання. Зокрема, директива Європейського 

Парламенту та Ради 2009/28/ЄС зобов’язує забезпечити пріоритетний 

гарантований доступ до електромереж з ціллю виробництва енергії з 

відновлюваних джерел1.  

Ряд країн ЄС повністю звільняють виробників електроенергії від плати за 

приєднання. Зокрема, приєднання до електромереж для виробників електроенергії з 

ВДЕ у Австрії, Данії та Німеччині є безкоштовним. Така ж норма діє і в Польщі 

для виробників  електроенергії з ВДЕ потужністю менше 5 МВт.  

Інший ряд країн ЄС практикує плату на приєднання, наприклад, у Македонії 

плата за приєднання до мережі потужністю до 400 кВт складає від 34,5 €/кВт до 64,9 

€/кВт2. Вартість підключення енергоустановок до мереж в Литві для потужностей 

100-500 кВт складає 57,01 Євро/кВт.  

Біоенергетична асоціація України вважає, що плата за нестандартне 

приєднання електро генеруючих установок, що працюють на ВДЕ, до 

електричних мереж повинна бути однакова для всіх операторів систем 

розподілу України і не перевищувати рівень 50 Євро/кВт (1500 грн/кВт).  

Просимо Вас врахувати пропозиції БАУ при розробці проекту Постанови 

НКРЕКП «Про затвердження Методики формування плати за приєднання до 

системи передачі та системи розподілу». 

 

З повагою, 

Голова Правління  

Біоенергетичної Асоціації України 

 

 

 

 

Г.Г. Гелетуха  

 

                                                 
1 http://www.keepontrack.eu/contents/virtualhelpdeskdocuments/grid-access_7691.pdf 
2  https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2010185/0633975ACF527B9CE053C92FA8C06338.PDF 
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