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А н т и к ор упц і й на  Гр ома дс ьк а  Сп і л к а  

«С О В I С Т Ь» 

  

ВЕРДИКТ  
експертного висновку експертизи  

Правил приєднання електроустановок  
до електричних мереж,  

затверджених Постановою НКРЕ № 32 від 17.01.2013 р. 
№ АКЕ-2 

 

Назва акту Правила приєднання електроустановок до електричних мереж 

Дата прийняття 

та номер акта 

17.01.2013 р.    № 32 

Орган, яким 

прийнятий акт 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики 

Реєстрація в 

Міністерстві 

юстиції України 

08.02.2013 р. за № 236/22768 

Веб-адреса 

тексту акту 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0236-13 

Висновки та 

рекомендації 

Правила приєднання електроустановок до електричних 

мереж містять суттєві Корупційні ризики. 

Усунути корупціогенні фактори в сфері відносин щодо 

підключення споживачів до електричних мереж можливо лише 

шляхом внесення комплексних змін до законодавства про 

електроенергетику. Тому пропонуємо наступні рекомендації. 

1. Скасувати Постанову НКРЕ від 17.01.2013 № 32 і 

затверджені нею Правила приєднання електроустановок до 

електричних мереж. 

2. Скасувати Постанову НКРЕ від 12.02.2012 № 115 і 

затверджену нею Методику розрахунку плати за приєднання 

електроустановок до електричних мереж. 

3. З метою усунення зазначених у розділі VIII корупціогенних 

факторів та з урахуванням рекомендацій, зазначених у п.9.1, 

розробити та прийняти нові Правила приєднання 

електроустановок до електричних мереж, в які включити 

методику розрахунку плати за приєднання.  

4. Внести до Закону України «Про електроенергетику» зміни, 

направлені на: 

- виключення необґрунтованого втручання держави у ринкові 

відносини між споживачами електроенергії та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0236-13
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електропередавальними організаціями; 

- скасування переваг електропередавальних організацій перед 

замовниками у встановленні умов договору про приєднання, 

забезпечення рівності сторін у цивільно-правових відносинах, 

у тому числі при визначенні ціни договору 

- унеможливлення включення до договору про приєднання 

умов, характерних для договору дарування або безоплатного 

інвестування, або інших умов, за якими замовник повинен 

сплачувати вартість товарів, робіт, послуг, які він фактично не 

отримує; 

- видачу ліцензій електропередавальним організаціям без 

обмеження права укладення договорів про підключення в 

залежності від території. 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  Президент 
Експертною радою Антикорупційної  АГС «СОВІСТЬ» 

Громадської спілки «СОВІСТЬ»   

Експертний висновок № АКЕ - 2   

«____» ___________ 201__ р.  __________В.Ю. Демиденко 
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 2. Відомості про експертну організацію. 

2.1. Ідентифікаційні характеристики. 
Антикорупційна Громадська Спілка «СОВІСТЬ» (код 39197324), 28.04.2014 

зареєстрована в Єдиному Державному реєстрі про проведення державної реєстрації  

юридичної особи, запис №13601020000 00 1293, Свідоцтво про реєстрацію  громадського 

об’єднання, як громадської організації чи громадської спілки, №1418676, видане 

реєстраційною службою Славутицького міського управління юстиції в Київській області 

28.04.2014. 

Юридична адреса: 07101, Київська обл., м. Славутич, Київський квартал,107. 

Електронна адреса: AGS0000@ukr.net, моб. тел. (067) 461-13-75. 

Поштова адреса: 14000, Чернігов, проспект Миру 21/52. 

 

2.2. Мета діяльності 

Метою «АГС «СОВІСТЬ» є ліквідація корупції в Україні шляхом впровадження в 

свідомість громадян і суспільства ідеології неприйняття та відрази до будь-яких корупційних 

проявів. 

2.3. Основні напрями діяльності «АГС «СОВІСТЬ» 
Організує і проводить громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та 

їх проектів. 

Методами громадського впливу забезпечує впровадження відповідних змін в діюче 

законодавство. 

Створює такі психологічно-правові умови, за яких громадяни не бажають або не можуть 

приймати участь в скоєнні корупційних діянь. 

Організує і проводить громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади. 

2.4. Девіз: «Лише сумління мало мати, ще й «СОВІСТЬ» має мордувати» 

 

 3. Об’єкт експертного дослідження: 

«Правила приєднання електроустановок до електричних мереж», затверджені 

Постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08 

лютого 2013 р. за № 236/22768. 

 4. Нормативно-правова база експертизи. 

4.1. Закони України: 

- Конституція України (статі 5 та 38); 

- Єропейська Хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України від 15.07.1997 

№452/97-ВР; 

- Закон України від 22.03.2012 №4572-VI «Про громадські об’єднання»; 

- Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»; 

- Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV; 

- Господарський Кодекс України від 16.0.12003 року № 436-IV; 

- Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-XII; 

- Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 року № 575/97-ВР. 

- Закон України від 16.03.2007 № 760-V «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо стимулювання заходів з енергозбереження»; 

- Закон України від 22.06.2012 № 5021-VI «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій». 

4.2. Спеціальні нормативно-правові акти: 

Методологія проведення антикорупційної експертизи, затверджена наказом Міністерства 

юстиції України від 23.06.2010 №1380/5. 

4.3. Підстави для проведення експертизи: 

- численні звернення інвесторів Чернігівщини, юридичних і фізичних осіб; 

- соціальний конфлікт між роботодавцями Чернігівщини і ПАТ «Чернігівобленерго» в 

листопаді 2015 р.; 

mailto:AGS0000@ukr.net
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- системний звіт Ради Бізнес-Омбудсмена України «Підключення до енергопостачання за 

2015 р.  

4.4. Перелік корупціогенних чинників нормативно-правового акту, стосовно 

якого проводилось дослідження. 

 

№ 

з/п 

Корупціогенні чинники 

1 Нечітке визначення функцій, прав, обов'язків і відповідальності органів влади і 

посадових осіб (широта адміністративного розсуду та дискреційні повноваження, 

надмірна свобода нормотворчості) 

2 Створення надмірних обтяжень для одержувачів публічних послуг (порушення 

балансу інтересів та надання невиправданих переваг суб’єктам господарювання) 

3 Відсутність або нечіткість адміністративних процедур 

4 Відсутність, чи недоліки конкурсних процедур 

5 Колізії в законодавстві 

6 Надмірна кількість контактів приватного сектору з органами влади, необхідних для 

виконання процедури 

7 Поєднання нормотворчих та контролюючих функцій в одному органі влади  

8 Прогалини правового регулювання 

9 Конфлікт інтересів ініціаторів (авторів) нормативно-правового акта, що може 

призвести до отримання неправомірної вигоди 

 

 5. Предмет, методи експертного дослідження і мета 

експертизи. 
 

5.1. Предмет експертного дослідження. 

Визначення наявності корупціогенних факторів в нормах права, що містяться у 

«Правилах приєднання електроустановок до електричних мереж», затверджених Постановою 

НКРЕ від 17.01.2013 № 32. 

5.2. Методи експертного дослідження: 

а) аналіз правових норм досліджуваного нормативного акту, визначення їх реального 

змісту; 

б) перевірка правових норм досліджуваного нормативного акту на відповідність 

загальним та галузевим засадам права; 

в) порівняння правових норм досліджуваного нормативного акту між собою та 

вимогами інших нормативно-правових актів, особливо, тих, що мають вищу юридичну силу. 

5.3. Мета експертизи: 

а) визначення наявності корупціогенних факторів в зазначеному нормативному акті; 

б) надання необхідних рекомендацій щодо усунення виявлених корупціогенних 

факторів. 

 6. Завдання експертизи. 
 

6.1. Проаналізувати і встановити наявність або відсутність корупціогенних факторів у 

нормативно-правовому акті, що регулює питання приєднання електроустановок до 

електричних мереж. 

6.2. Проаналізувати їх вплив (можливий вплив) на суспільство. 

6.3. Надати рекомендації щодо усунення виявлених корупціогенних факторів. 

 

 7. Етапи проведення експертизи. 
 

7.1. Аналіз нормативно-правового акту, який є об’єктом цієї громадської 
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антикорупційної експертизи. 

7.2. Порівняльний аналіз відповідності нормативно-правового акту, що став об’єктом 

цієї експертизи, вимогам інших нормативно-правових актів, особливо тих, що мають вищу 

юридичну силу. 

7.3. Визначення індикаторів корупціогенності. 

7.4. Визначення корупціогенних факторів. 

7.5. Опис індикаторів корупціогенності та корупціогенних факторів. Складання 

експертних висновків. 

7.6. Розробка та складання рекомендацій щодо усунення виявлених корупціогенних 

факторів. 

7.7. Реалізація експертного висновку. 
 

 8. Експертні дії і встановлені факти 
 

8.1. Загальні відомості про нормативно-правові акти, які стали об’єктом цієї 

громадської експертизи 
 

Назва акту Правила приєднання електроустановок до електричних мереж 

Дата прийняття та 

номер акта 

17.01.2013 р.    № 32 

Орган, яким 

прийнятий акт 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики 

Реєстрація в 

Міністерстві 

юстиції України 

08.02.2013 р. за № 236/22768 

Веб-адреса тексту 

акта 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0236-13 

 

Нормативний акт 
Підстави прийняття (згідно з 

преамбулою Наказу) 

Мета 

прийняття (згідно п.1.1 

Правил) 

Правила приєднання 

електроустановок до 

електричних мереж 

від17.01.2013 р. 

№ 32 

Відповідно до Закону України 

"Про електроенергетику", 

Указу Президента України від 

23 листопада 2011 року № 

1059 "Про Національну 

комісію, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

енергетики" (втратив чинність) 

Регуляція відносин, які 

виникають під час приєднання 

новозбудованих, 

реконструйованих чи технічно 

переоснащених 

електроустановок замовників 

(крім когенераційних 

установок) до електричних 

мереж. 
 

Довідково: 

Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" втратив чинність на 

підставі Указу Президента України від 27.08.2014 № 693/2014 «Про ліквідацію Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики». На даний час в Україні діє 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (веб адреса: http://www.nerc.gov.ua).   
 

8.2. Дослідження 

Порівняльний аналіз відповідності нормативно-правових актів, що стали об’єктом 

експертизи, вимогам інших нормативно-правових актів виконаний у додатку 1, що є 

невід’ємною частиною цього експертного висновку. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0236-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1059/2011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1059/2011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1059/2011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1059/2011
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Відповідаючи на питання про наявність корупціогенних факторів у Правилах 

приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених Постановою НКРЕ від 

17.01.2013 № 32 (надалі – Правила), необхідно, насамперед, відзначити, що в разі, якщо 

електропередавальні організації не є державними органами, суб’єктами владних 

повноважень або природними монополіями, вони є суб’єктами господарської діяльності, які 

серед іншого надають замовникам підрядні послуги з приєднання електроустановок до 

електричних мереж. З цією метою електропередавальні організації зобов’язані відповідати 

певним вимогам і за певну оплату власними коштами отримують ліцензії на виконання цього 

виду робіт. За порушення вимог законодавства електропередавальні організації можуть 

нести відповідальність, у тому числі й у вигляді позбавлення ліцензії. Відносини між 

електропередавальними організаціями та замовниками, врегульовані зазначеними 

Правилами, є цивільно-правовими договірними відносинами. Тому основні корупційні 

ризики полягають не в наданні електропередавальним організаціям дискреційних 

повноважень, а: 

- по-перше, в обмеженні самостійності і незалежності суб’єктів господарювання; 

- по-друге, у надмірній нормативній регламентації відносин; 

- по-третє, у встановленні необґрунтованих переваг для підрядника перед замовником 

при укладенні та виконанні договорів. 

Одночасно з цим слід враховувати, що випадки нестандартного приєднання 

надпотужних електроустановок, що призначаються як для споживання, так і виробництва 

електроенергії, передбачені Розділом ІІІ Правил, торкаються публічних інтересів у сфері 

енергетичної безпеки. Крім того, більшість електропередавальних організацій, так званих 

Обленерго, є природними монополіями. Тому додаткова нормативна регламентація цих 

відносин може бути виправданою. 

Нижче наведена оцінка кожного корупціогенного фактору окремо. 

1. Абз.2 п.1.2. Правил визначає договір про приєднання до електричних мереж як 

письмову домовленість сторін, що є документом встановленої форми, який визначає зміст 

та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до 

електричних мереж власника електромереж (далі – договір про приєднання). Вочевидь, 

форма встановлюється не замовником і не постачальником послуги, а державою у додатку 1 

до Правил, чим порушуються принципи рівності та диспозитивності сторін у цивільних 

правовідносинах. У «встановленій формі» можуть бути закладені завідомо невигідні для 

замовника умови, які можуть бути поліпшені шляхом корупційних дій. 

2. В пункті 1.6 зазначено, що приєднання електроустановок замовника на території, 

що підлягає комплексній забудові (мікрорайон/квартал, вулиця), здійснюється відповідно до 

умов цих Правил після виконання електропередавальною організацією, яка здійснює на цій 

території ліцензовану діяльність, електрифікації території, що підлягає комплексній забудові. 

Чіткого  визначення поняття “територія, що підлягає комплексній забудові” в чинному 

законодавстві немає. Тому електропередавальна організація на власний розсуд може 

визначати таку територію. В роз’ясненні Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, викладеному в листі від 

01.04.2015 №3016/15/61-15 (http://www.nerc.gov.ua/?id=15890), зазначено: “визначати 

територію як таку, що підлягає комплексній забудові, доцільно виходячи з факту наявності 

існуючих або запроектованих електричних мереж для електрозабезпечення цієї території”. 

Таким чином, положення Постанови №32 щодо приєднання електроустановок на 

території, що підлягає комплексній забудові, містять корупціогенний чинник, а саме - 

нечіткість адміністративної процедури. Даний корупціогенний чинник проявляється в тому, 

що електропередавальна організація може невмотивовано закінчувати процедурні відносини 

або вибирати сприятливі чи несприятливі для фізичних чи юридичних осіб управлінські 

рішення. 

З метою усунення даного корупціогенного чинника пропонується встановити більш 

детальне визначення поняття «територія, що підлягає комплексній забудові».  

http://www.nerc.gov.ua/?id=15890
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3. Абзац 2 пункту 2.1.2 Постанови №32 містить наступне положення: «у разі якщо 

визначена в заяві замовника точка приєднання розташована на відстані, більшій ніж це 

передбачено для стандартного приєднання, приєднання не є стандартним і 

електропередавальна організація надає замовнику письмову обґрунтовану відмову у 

забезпеченні стандартного приєднання».  

Таке формулювання встановлює єдину підставу для відмови в стандартному 

підключенні – розташування точки приєднання на відстані більшій, ніж це передбачено для 

стандартного приєднання.  

На практиці ж електропередавальна організація нерідко відмовляє у стандартному 

підключенні з тих підстав, що місце забезпечення потужності не витримає додаткового 

навантаження при підключенні нової електроустановки.  

Таким чином, в Постанові №32 потрібно прописати додаткові вичерпні підстави для 

відмови у стандартному приєднанні.  

А сам порядок, при якому електропередавальна організація самостійно визначає вид 

підключення (стандартний або нестандартний), породжує корупціогенний чинник, знову ж 

таки - нечіткість адміністративної процедури. Даний корупціогенний чинник проявляється в 

тому, що електропередавальна організація може невмотивовано закінчувати процедурні 

відносини (відмовляти в стандартному підключенні) або вибирати сприятливі чи 

несприятливі для фізичних чи юридичних осіб управлінські рішення.  

Тому, з метою усунення даного корупціогенного чинника, пропонується встановити 

зовнішній контроль за прийняттям електропередавальною організацією рішення щодо 

визначення виду підключення. Такий контроль можуть здійснювати органи місцевого 

самоврядування. Одним з варіантів усунення цього корупіогенного чинника є відмова від 

поділу виду підключень на стандартні та нестандартні, а поділ на соціальні приєднання  

(потужністю до 16 квт) і великі приєднання (із заявленою потужністю понад 1000 квт) під  

таку схему фінансування не підлягали б: в першому випадку вартість соціальних приєднань 

повністю покривалася би енергопостачальною компанією; а в другому – великі приєднання 

покривалися б повністю замовником згідно із погодженою проектною документацією 

та кошторисом витрат.  

4. Зазначена у п. 3.1.2. Типового договору вимога про підключення електроустановки 

Замовника до електричних мереж лише після оплати Замовником вартості приєднання, по-

перше, обмежує господарську самостійність електропостачальника; по-друге, може бути 

невигідною для замовника, оскільки в деяких випадках для отримання коштів на оплату 

йому необхідно виконати роботу на підключених електроустановках і «поліпшена» шляхом 

здійснення корупційних дій і є, безумовно, корупційним чинником.  

Крім того, передоплата, передбачена в абз.3 п.1.7.3. для випадків підключення 

будівельних струмоприймачів та тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об'єктів 

до електричної мережі, здійснюється після оплати послуг за підключення. 

Порядок оплати не впливає на сутність договору про підключення до електричних 

мереж, який за своєю цивільно-правовою природою є договором підряду. Встановлення 

підзаконним актом виключно попереднього, тобто до виконання робіт, порядку оплати 

суперечить ст.3 п.3, ст.ст.6, 627 Цивільного Кодексу, ст.6 Господарського Кодексу України. 

Цим порушуються засади цивільного законодавства, насамперед, свобода договору. 

Окрім явної колізії правових норм корупційна складова полягає також у можливості 

пред’явлення контролюючими органами претензій до електропередавальних організацій за 

виконання робіт без передоплати, навіть у випадках, коли такі дії не нанесли жодної шкоди 

інтересам держави, суспільства, фізичних чи юридичних осіб. 

При тому, що слова «правила підключення», «технічні умови підключення», «договір 

про підключення», «плата за підключення» вказують на обов’язок замовника сплатити лише 

за виконання робіт, тобто як за послугу. Насправді замовник сплачує також вартість товарів, 

які привласнює виконавець, оскільки електропередавальна організація значну частину цих 

коштів спрямовує на придбання основних засобів (трансформаторів, електроопор тощо), які 



 10 

мають забезпечувати приєднання споживача до мереж. Оплачені одним замовником основні 

засоби в подальшому можуть бути використані для приєднання інших замовників 

(споживачів) та постачання електроенергії за окрему плату. 

Можливість «законної» постановки оплачених замовником основних засобів на 

баланс електропередавальної організації надає, по-перше, «Методика розрахунку плати за 

приєднання», на яку посилається абз.5 п.1.5 Правил. (Наявність бланкетних норм сама по 

собі є індикатором корупціогенності). По-друге, на таку можливість прямо вказує абз.3 

п.3.1.7. Правил. 

Таким чином, досліджуваний нормативний акт вводить споживачів в оману, 

примушуючи платити за матеріальні цінності, які їм не належали, не належать і 

належати не будуть. 

Той таки абз.3 п.3.1.7. надає і протилежну можливість, – не включати вартість 

електрообладнання до оплати за приєднання. Таким чином посадовим особам надається 

можливість вимагати хабарі та інші винагороди від замовників за зниження плати за 

приєднання. 

Окрім того, п.2.1 і абз.1 п.2.1.1. сформульовані таким чином, що за бажанням 

співробітників електропередавальної організації можна трактувати, ніби стандартне 

приєднання передбачає оплату замовником вартості приєднання одночасно з поданням заяви 

про приєднання. Хоча напряму необхідність саме такого порядку переоплати у цих пунктах 

не встановлена. Це також є недоліком нормотворчої техніки і корупціогенним індикатором. 

5. Відповідно до пункту 2.1.3 Постанови №32 вводиться поняття оплата послуг, а 

тривалість надання послуги зі стандартного приєднання продовжується на строк, необхідний 

для погодження та оформлення права користування земельними ділянками під 

електроустановки зовнішнього електрозабезпечення відповідно до закону. Так 

електропередавальна організація може безпідставно затягувати процес приєднання до 

електричних мереж, що безумовно є корупціогенним чинником – нечіткістю 

адміністративної процедури. З метою усунення даного корупціогенного чинника необхідно 

визначити чіткі строки погодження та оформлення права землекористування, при визначенні 

яких врахувати, що для укладення договору земельного сервітуту не передбачається 

необхідності прийняття рішення шляхом голосування на сесії органу місцевого 

самоврядування, а для укладення достатнім є тільки його підписання відповідними 

посадовими особами (наприклад, сільським головою, землевпорядником і секретарем 

сільської ради). До того ж необхідно Передбачити, що загальні підстави, зазначені в 

законодавстві для припинення земельного сервітуту, можуть, у певних випадках, не 

застосовуватися до земельних сервітутів, укладених для розміщення об’єктів енергетики. 

6. Абз.2 п.1.3. Правил буквально прописаний таким чином: «Приєднання 

електроустановок замовників до електроустановок власних потреб підстанцій або 

електростанцій не допускається». Слова «не допускається» вказують на заборонний характер 

норми. Але з речення (абзацу) незрозуміло, що саме забороняється. Що таке 

«електроустановки власних потреб», у законодавстві не визначено. Речення явно безглузде. 

Можливо, у ньому пропущені якісь слова. В результаті посадові особи електропостачальної 

організації можуть забороняти будь-що: приєднання одних електроустановок замовника до 

інших або приєднання електроустановок замовника до електроустановок, що знаходяться на 

електростанціях і підстанціях, чи ще якесь інше приєднання. Скасувати таку заборону 

можливо за хабар чи іншу незаконну винагороду. Це корупціогенний чинник. 

7. Абз.9 п.1.3. наділяє електропостачальну організацію дискреційними 

повноваженнями щодо витребування копії належним чином оформленої довіреності чи 

іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати 

договори. В цьому абзаці і, відповідно, у типовій формі заяви використане формулювання 

«(за потреби)». На нашу думку, правильно було б зазначити, що копія довіреності надається 

у випадках, передбачених законодавством. Це призведе до ліквідації корупіогенного 

індикатора. 
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8. Із змісту п.1.9. Правил напрошується висновок, що на певній території може 

здійснювати ліцензовану діяльність лише одна енергопостачальна організація, і лише з цією 

організацією замовник має право укласти договір про приєднання до електричних мереж, 

навіть у випадках, коли в схемі інженерного забезпечення електричною енергією 

електроустановок замовника від точки забезпечення потужності, замовленої до приєднання, 

до струмоприймачів замовника передбачається використання мереж декількох власників 

електричних мереж. Такий підхід необґрунтовано обмежує замовника у праві вибору 

надавача послуг, що суперечить ч.1 ст.5, ч.2 ст.17 Закону «Про захист прав споживачів», де 

встановлено, що держава забезпечує споживачам можливість вільного вибору продукції; 

споживач має право на вільний вибір товарів і послуг. Таким чином, всупереч Закону 

досліджуваний підзаконний нормативний акт встановлює монополію, яка не є природною по 

своїй сутності. Обмеження права вибору є корупціогенним фактором, оскільки надає 

посадовим особам організації-монополіста можливість встановлювати завищені ціни на 

послуги, та вимагати незаконну винагороду за їх зниження. 

 

 9. Експертні висновки 

9.1. Наявність корупціогенних факторів у Правилах приєднання 

електроустановок до електричних мереж, затверджених Постановою НКРЕ від 

17.01.2013 № 32, відповідно до п.1.9. Методології проведення антикорупційної 

експертизи 

№ 

з/п 
Корупціогенні чинники Наявність 

1 

Нечітке визначення функцій, прав, обов’язків і відповідальності 

органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування 

Відсутні 

2 
Створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних 

послуг. 
Відсутні 

3 Відсутність або нечіткість адміністративних процедур Відсутні 

4 Відсутність чи недоліки конкурсних (тендерних) процедур Відсутні 

9.2. Наявність техніко-юридичних недоліків у Правилах приєднання 

електроустановок до електричних мереж, затверджених Постановою НКРЕ від 

17.01.2013 № 32, на які відповідно до п.1.13. Методології проведення антикорупційної 

експертизи необхідно вказувати, як на корупціогенні фактори. 

№ 

з/п 
Корупціогенні чинники Наявність 

1 Юридичні колізії в законодавстві Наявні 

2 

Видання (прийняття) нормативно-правового акта органом (особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування) з перевищенням своєї компетенції 
Наявні 

3 
Порушення встановленої форми нормативно-правового акту, проекту 

нормативно-правового акту 
Відсутні 

4 Порушення вимог нормопроектувальної техніки Наявні 

5 Технічні помилки в тексті, пропущення слів тощо Наявні 

 

9.3. Наявність інших чинників, на які відповідно до різних пунктів Методології 

проведення антикорупційної експертизи необхідно вказувати, як на корупціогенні 

фактори. 

№ 

з/п 
Корупціогенні чинники Наявність 
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1 Прогалини правового регулювання Відсутні 

2 Наявність бланкетних норм Наявні 

3 
Поєднання нормотворчих та контролюючих функцій в одному органі 

влади 

Існувала 

можливість 

до ліквідації 

НКРЕ 

9.4. Юридичні норми, в яких містяться корупціогенні фактори, згідно з 

правосвідомістю та внутрішнім переконанням експертів АГС «Совість»: 

9.4.1. Абзац 2 пункту 1.2. Правил: 
- колізія правових норм підзаконного акту з нормами законів. 

- обмеження самостійності та незалежності суб’єктів господарювання; 

- надмірна нормативна регламентація відносин. 

9.4.2. Абз.2 п.1.3 Правил: 
- нечіткість процедур при наявності дискреційних повноважень для 

електропередавальної організації та відсутність таких повноважень для замовника. 

9.4.3. Абз.9 п.1.3. Правил: 
- дискреційні повноваження для електропередавальної організації при відсутності 

таких повноважень для замовника. 

9.4.4. Абзац 5 п.1.5 абз.3 п.3.1.7. Правил: 

- бланкетна норма; 

- колізія правових норм підзаконного акту з нормами законів. 

- обмеження самостійності та незалежності суб’єктів господарювання; 

- надмірна нормативна регламентація відносин; 

- встановлення необґрунтованих переваг для підрядника перед замовником при 

укладенні та виконанні договорів. 

- дискреційні повноваження для електропередавальної організації за відсутності таких 

повноважень для замовника. 

9.4.5. Абзац 3 п.1.7.3., абзац 3 п.2.1.3. Правил, Пункт 3.1.2. Типового договору про 

приєднання: 

- колізія правових норм підзаконного акту з нормами законів. 

- обмеження самостійності та незалежності суб’єктів господарювання; 

- надмірна нормативна регламентація відносин; 

- встановлення необґрунтованих переваг для підрядника перед замовником при 

укладенні та виконанні договорів. 

9.4.6. Пункт 1.9. Правил: 

- обмеження самостійності та незалежності суб’єктів господарювання; 

- надмірна нормативна регламентація відносин; 

- встановлення необґрунтованих переваг для підрядника перед замовником при 

укладенні та виконанні договорів. 

- колізія правових норм підзаконного акту з нормами законів. 

- обмеження конкуренції, встановлення монопольного положення на ринку послуг. 

9.4.7. Пункт 2.1, абз.1 п.п.2.1.1. Правил: 
- нечіткість процедур при наявності дискреційних повноважень для 

електропередавальної організації та відсутності таких повноважень для замовника. 

 

 10. Експертні рекомендації 

 

На нашу думку, усунути корупціогенні фактори в сфері відносин щодо підключення 

споживачів до електричних мереж можливо лише шляхом внесення комплексних змін до 

законодавства про електроенергетику. Тому пропонуємо наступні рекомендації. 

10.1. Внести до Закону України «Про електроенергетику» зміни: 
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10.1.1. Виключити необґрунтоване втручання держави у ринкові відносини між 

споживачами електроенергії та електропередавальними організаціями; 

10.1.2. Скасувати переваги електропередавальних організацій перед замовниками у 

встановленні умов договору про приєднання, забезпечення рівності сторін у цивільно-

правових відносинах, у тому числі при визначенні ціни договору; 

10.1.3. Визначити поняття «територія, що підлягає комплексній забудові»; 

10.1.4. Прописати додаткові вичерпні підстави для відмови у стандартному приєднанні, 

або ввести фіксовану плату за приєднання, з розрахунку за 1 кВт приєднання 

додаткової потужності більшої за соціальну норму( 16кВт), але меншої за 1000 

кВт(велике приєднання), яку замовник повністю сплачує сам, згідно із погодженою 

документацією та кошторисом витрат; 

10.1.5. Унеможливити включення до договору про приєднання умов, характерних для 

договору дарування або безоплатного інвестування, або інших умов, за якими замовник 

повинен сплачувати вартість товарів, робіт, послуг, які він фактично не отримує; 

10.1.6. Встановити зовнішній контроль за прийняттям електропередавальною 

організацією рішення щодо визначення виду підключення; 

10.1.7. Здійснювати видачу ліцензій електропередавальним організаціям без обмеження 

права укладення договорів про підключення в залежності від території; 

10.2. Скасувати Постанову НКРЕ від 17.01.2013 № 32 і затверджені нею Правила 

приєднання електроустановок до електричних мереж; 

10.3. Скасувати Постанову НКРЕ від 12.02.2012 № 115 і затверджену нею 

Методику розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж; 

10.4. З метою усунення зазначених у пункті 8.2. корупціогенних факторів та з 

урахуванням рекомендацій, зазначених у розділі 10, розробити та прийняти нові 

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, в які включити 

методику розрахунку плати за приєднання. 

 

 11. Необхідність прийняття запропонованих 

рекомендацій 

Необхідність прийняття рекомендацій, зазначених у попередньому розділі цього 

висновку, обумовлена існуючою небезпекою неусунення корупційних факторів, виявлених 

цією експертизою, а також необхідністю зменшення кількості підзаконних актів, які 

суперечать вимогам нормативно-правового акту, що має більшу юридичну силу, та 

ускладнюють процедуру і своєчасність виконання норм, визначених у ньому.  

В свою чергу, небезпека корупційних факторів, що закладені в нормативно-правових 

актах, які стали об’єктом цієї експертизи, та наслідки їх існування доцільно викласти за 

наступним питанням: «яким чином може працювати (працює) корупційна схема та її 

наслідки». 

11.1. Одержувачі неправомірної вигоди 

- посадові особи електропередавальних організацій («Обленерго» тощо); 

- посадові особи державних органів, які контролюють фінансово-господарську 

діяльність електропередавальних організацій та виконання ними ліцензійних умов. 

11.2. Яким чином може працювати (працює) корупційна схема 

Наявність значної кількості етапів в процесі приєднання електроустановок до 

електричних мереж, нечіткість самої процедури у поєднанні із можливістю 

електропередавальної організації загальмувати її або ж взагалі відмовити у здійсненні, веде 

до того, що посадові особи таких організацій можуть вимагати надання неправомірної 

вигоди для «вирішення питань». 

Неправомірна вигода може бути одержана як винагорода за: 

- звільнення від обов’язку надання певних документів для укладення договору про 

приєднання; 
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- виключення із ціни договору вартості майна, яке не передається у власність 

замовника; 

- звільнення замовника від передоплати; 

- уникнення відповідальності за порушення Правил, навіть, якщо такі порушення не 

спричинили і не могли спричинити жодної шкоди інтересам держави, суспільства, фізичних 

чи юридичних осіб. 

11.3. Об’єкт, що потерпає від цієї схеми 

Суб’єкти підприємницької діяльності реального сектору економіки, фізичні і 

юридичні особи – споживачі електричної енергії, всі громадяни України та їх нащадки. 

11.4. Наслідки 

Існуючий порядок приєднання електроустановок до електричних мереж призводить 

до того, що фізичні і юридичні особи вимушені витрачати значні кошти та зусилля для того, 

щоб реалізувати своє право на отримання енергоресурсів. Наслідком чого є: 

- соціальна напруга у суспільстві, погіршення криміногенної ситуації, погіршення 

енергетичної інфраструктури та ринку. 

- складнення ведення бізнесу, насамперед, виробництва товарів, надання послуг, 

проведення робіт, які постійно потребують наявності оборотних коштів.  

- гортання виробництва та закриття вітчизняних підприємств, що призводить до 

зменшення реальної заробітної плати працівників цих суб’єктів підприємницької діяльності, 

їх (працівників) не повна зайнятість та звільнення. Заміщення вітчизняних виробників 

товарів та їх виробів, надавачів послуг та їх послуг, - іноземними, зменшення надходжень до 

бюджетів всіх рівнів та т.п. 

- непривабливість України для розміщення іноземних інвестицій, як наслідок, 

відсутність перспектив розвитку нашої Держави. 

 

 12. Відомості про експертів 

 

№ 

п/п 

Код РЕАГС Стать Кількість літер 

в ПІБ 

Рівень 

освіти 

Поштовий 

індекс 

примітка 

1 0005572687 чол 31 Вища 93416  

2 0006441929 чол 21 Вища 21007  

3 0001940243 чол 26 Вища 14000  

 


