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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 
ПОСТАНОВА

17.03.2021                    № 475
 

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП
 

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 деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних

послуг, що додаються.
2. Операторам систем розподілу забезпечити:
1) до 01 червня 2021 року:
повідомлення споживачів про процедуру повернення споживачам коштів за даними особових рахунків, відкритих у постачальників за

регульованим тарифом, на яких була кредиторська заборгованість за електричну енергію станом на 31 грудня 2018 року (включно), що не були
повернені споживачу та/або перераховані відповідному постачальнику в якості авансу такого споживача за електричну енергію станом на дату
набрання чинності цією постановою;

повернення таких коштів протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення споживача;
2) до 01 січня 2022 року погодження з індивідуальними побутовими споживачами потужності в порядку, передбаченому пунктом 2.4.2 Правил

роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, з урахуванням проєктної документації,
наявної станом на 01 січня 2021 року.

3. 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                                              В.Тарасюк
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної

комісії, що здійснює
державне регулювання у

сферах енергетики та
комунальних послуг

17.03.2021  № 475
 

Зміни до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 

1. Унести до 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, такі зміни:

1) пункт 2.4.2 глави 2.4 розділу ІI викласти в такій редакції:
«2.4.2. У договорі споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії зазначаються величини дозволеної (договірної)

потужності, які визначаються виходячи з проектної документації електрозабезпечення об’єкта. Потужність об'єкта споживача обмежується на рівні
потужності, передбаченої проектною документацією указаного об'єкта споживача та/або технічними характеристиками мереж зовнішнього
електрозабезпечення указаного об'єкта споживача.

Дозволена (договірна) потужність об’єктів споживачів зазначається в паспорті точки розподілу на рівні, встановленому проектною
документацією електрозабезпечення об’єкта споживача, та з урахуванням потужності об’єктів субспоживачів (у разі їх наявності).

У разі відсутності проектної документації електрозабезпечення об’єкта індивідуального побутового споживача ОСР визначає потужність цього
об’єкта на рівні дозволеної (договірної) потужності на дату оформлення паспорта точки розподілу, але не нижче 3 кВт. Протягом двох років після
погодження дозволеної (договірної) потужності за формою, наведеною в додатку 14 до цих Правил, ОСР, за результатами виконання відповідних
заходів інвестиційної програми, визначає потужність цього об’єкта на рівні не нижче 5 кВт.

У разі відсутності проектної документації електрозабезпечення об’єкта індивідуального побутового споживача, приєднаного до зовнішніх
електричних мереж загального призначення, які за технічними характеристиками можуть забезпечити розподіл електричної енергії на рівні 5 кВт на
кожного індивідуального побутового споживача, дозволена (договірна) потужність такого об’єкта встановлюється на рівні не нижче 5 кВт.

Для погодження дозволеної (договірної) потужності ОСР надсилає споживачу Повідомлення про погодження дозволеної (договірної)
потужності за формою, встановленою в додатку 14 до цих Правил.

ОСР погоджує зі споживачем зміну величини дозволеної (договірної) потужності об’єкта за результатом виконання заходів інвестиційної
програми з реконструкції/будівництва мереж загального користування.

Зміна ОСР технічних характеристик засобів обмеження потужності квартир у багатоквартирних будинках зазначається в Акті узгодження
пропускної спроможності зовнішніх та внутрішніх електричних мереж за Типовою формою, встановленою в додатку 15 до цих Правил.
Балансоутримувач (управитель) забезпечує формування Акта узгодження пропускної спроможності зовнішніх та внутрішніх електричних мереж у
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© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

двох примірниках та надання їх до ОСР на погодження. ОСР протягом 3 робочих днів після отримання від балансоутримувача (управителя) Акта
узгодження пропускної спроможності зовнішніх та внутрішніх електричних мереж підписує та повертає один примірник Акта.

Електропостачальники є сторонами, відповідальними за баланс своїх споживачів, відповідно до положень Правил ринку.»;
2) доповнити новими додатками 14 та 15, що додаються.
2. Пункт 2.9 глави 2 Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм

операторів систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 04 вересня 2018 року № 955, доповнити новим абзацом такого змісту:

«Під час розробки проектів з будівництва електричних мереж ліцензіат зобов’язаний визначати характеристики струмообмежувальних
пристроїв на вводі об’єкта побутового споживача відповідно до дозволеної (договірної) потужності об’єкта споживача, зазначеної в паспорті точки
розподілу, але не нижче величини, визначеної діючими Державними будівельними нормами «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного
призначення».».
 
Заступник директора департаменту –
начальник відділу методологічного
забезпечення врегулювання відносин
та моніторингу Департаменту роздрібного
ринку електричної енергії                                           І.Осовик
 
Додатки див. тут.
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