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Народному депутату України
Кулінічу О. І.
Про розгляд депутатського
запиту
Шановний пане Олегу Івановичу!
Міністерство енергетики України розглянуло Ваш депутатський запит
від 15.06.2020 № 360-3/2-412 до звернення сільських голів Диканського району
Полтавської області, надіслане листом Голови Верховної Ради України
Д. Разумковим від 19.06.2020 № 11/10-906, щодо доступу до об’єктів
електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого
інженерного обладнання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18.07.2018 № 853 «Про затвердження Правил надання доступу до
інфраструктури об’єкта електроенергетики» (далі – Правила) та, в межах
компетенції, повідомляє.
Зазначені Правила було розроблено на виконання Закону України
від 07.02.2017 № 1834-VIII «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту,
електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі –
Закон).
Згідно з статтею 9 Закону Міненерго здійснює такі повноваження з
питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу: розробляє Правила надання
доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики і розробляє та
затверджує методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури
об’єкта електроенергетики.
Міненерго розроблено проект акта Уряду «Про затвердження Правил
надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики», який
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 853.
29.01.2019 набрав чинності наказ Міненерговугілля від 10.12.2018 № 622
«Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів
інфраструктури об’єкта електроенергетики», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 02.01.2019 за № 1/32972.
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Вищезазначені Правила встановлюють загальний порядок здійснення
доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики незалежно від форми
власності для розташування технічних засобів телекомунікацій та порядок
взаємодії власника (володільця) інфраструктури об’єкта електроенергетики і
замовника доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики.
Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» технічні засоби
телекомунікацій - обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для
утворення телекомунікаційних мереж; телекомунікаційна мережа - комплекс
технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації,
комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту,
зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових,
оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
Тобто, Правилами врегулювано взаємовідносини між суб’єктами ринку
телекомунікацій та власниками інфраструктури об’єктів електроенергетики для
розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення
розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Разом з цим, на сьогодні взаємовідносини, які виникають між
операторами систем розподілу (далі - ОСР), Користувачами системи розподілу
та замовниками послуги з приєднання у процесі отримання оперативного та
технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації,
забезпечення доступу та приєднання електроустановок, регулюються Кодексом
систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс).
Порядок приєднання до систем розподілу врегульований вимогами
розділу ІV Кодексу.
Відповідно до вимог пункту 4.1.9 послуга з приєднання електроустановок
замовника до системи розподілу є платною послугою та надається ОСР
відповідно до умов договору про приєднання.
Плата за приєднання до електричних мереж ОСР визначається на підставі
Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та
системи розподілу, затвердженої НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965.
При цьому, для зручності визначення вартості послуги з приєднання
електроустановок замовника до електричних мереж НКРЕКП було розроблено
та запроваджено калькулятори визначення плати за стандартне та нестандартне
приєднання, з допомогою яких можна отримати інформація щодо термінів
надання відповідних послуг та санкцій за перевищення вказаних термінів їх
надання.
Скористатись калькуляторами можна на офіційному вебсайті НКРЕКП за
посиланням: https://www.nerc.gov.ua/?calc_nс та https://www.nerc.gov.ua/?calc.
Також відповідно до вимог пункту 4 Положення про Державну інспекцію
енергетичного нагляду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14.02.2018 № 77 (далі - Положення), Державна інспекція
енергетичного нагляду України здійснює державний енергетичний нагляд за
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дотриманням учасниками ринку (крім споживачів) вимог правил та інших
нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічної
експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних
установок і мереж.
Відповідно до пункту 18 пункту 6 Положення Держенергонагляд для
виконання покладених на нього завдань має право за письмовим зверненням
замовника, надавати висновок щодо технічного обґрунтування вимог технічних
умов на приєднання.
Тому, у разі виникнення у органів місцевого самоврядування та
виконавчих органів сільських рад, проблемних питань які стосуються
дотримання учасниками ринку (крім споживачів) вимог нормативно-правових
актів і нормативних документів з питань приєднання електричних установок до
електричних мереж, вони мають змогу звернутися на адресу
Держенергонагляду.
Крім цього, повідомляємо, що згідно з частиною першою статті 179
Господарського кодексу України майново-господарські зобов’язання, які
виникають між суб’єктами господарювання або між суб’єктами
господарювання і негосподарюючими суб’єктами - юридичними особами на
підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов’язаннями.
Відповідно до статті 180 Господарського кодексу України, зміст
господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його
сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських
зобов’язань, які погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як
обов’язкові умови договору відповідно до законодавства.
Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у
передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його
істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для
договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін
повинна бути досягнута згода.
Статтею 187 Господарського кодексу України зазначено наступне:
1. Зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому
порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.
2. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати
договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.
3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання
договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє
другу сторону про результати її розгляду.
4. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання)
договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням
часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на
вирішення суду.
5. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір
вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням,
якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

4
Згідно зі статтею 6 Господарського кодексу України одним із загальних
принципів господарювання є заборона незаконного втручання органів
державної влади та їх посадових осіб у господарські відносини.
Також, повідомляємо, що Міненерго листом від 25.03.2020
№ 26/1.1-4.4.-8025 було надано АТ «Полтаваобленерго» роз’яснення
стосовно застосування норм Правил та Методики, копія якого додається.
Додаток: на 2 арк.
В. о. Міністра

Антон Ямполець 206 36 86

Ольга БУСЛАВЕЦЬ

