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Копія:
Голові Національної комісії, шо 
здійснює Державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг 
ВОВКУ Д.В.
03057 м. Київ. вул. Смоленська, 19

Щодо усунення перешкод розвитку 
бізнесу в Україні

Вельмишановний Петре Олексійовичу!

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) величини питомої вартості нестандартного 
приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік віл 31.01.2017 ставить під 
загрозу розвиток національного бізнесу та зростання української економіки.

Дане рішення НКРЕКП розроблялося з ціллю забезпечення прозорого механізму 
приєднання нових об’єктів до електромережі, проте розміри ставок на дану послугу є 
завищеними (в 6-9,-1 разів) та необгрунтованими.

Замість виконання своєї початкової місії з протидії корупції та унеможливленая 
будь-яких зловживань представників незалежного регулятора, ринок отримав гучний і 
чіткий негативний сигнал, який ставить під сумніви зважепість та збалансованість 
прийняття рішень НКРЕКП та вказує, навпаки, на наявність корупційної складової у 
визначенні величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до 
електричних мереж окремим обленерго. Крім того, новий документ не передбачає ніяких 
зобов'язань монополістів-обленерго покращити якість та швидкість надання послуг, 
відсутні також будь-які гарантії для нових споживачів та генерації.

Зазначені ініціативи щодо встановлення прозорості механізму приєднання та 
протидії корупції можуть трансформуватися в знищення інвестиційного клімату в країні. 
Такі невиважені та антинаціональні рішення комісії можуть знищити багатообіцяючий до 
цього часу (завдяки своєму потенціалу) агросектор, понизити показники експорту і 
відповідно зменшити валютну виручку, що зумовить і без того -значну девальвацію 
національної валюти.

Значних збитків зазнають також галузі машинобудування, житлобудування та будь- 
яка форм)- малого та середнього бізнесу, що планує приєднатися до електричних мереж (> 
160кВт). Більше того, вартість приєднання вийде для споживача в кінцевому результаті ще 
вищою, зважаючи на додаткові виграти споживача у вигляді лінійної складової, яка на 
безоплатній основі буде передаватись на баланс обленерго, збільшуючи таким чином їх 
капіталізацію за рахунок інвесторів. Фактично затвердження завищеної плати за 
підключення унеможливить створення нових виробництв і може вкрай негативно вплинути
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на інвестиційний клімат та знизити конкурентоспроможність України у залученні 
іноземного капіталу.

Встановлення безпідставно завищених ставок на приєднання може перемістити 
Україну на найнижчі позиції в світових рейтингах та стати для нас «точкою неповернення», 
після перетинання якої регулятор і відповідно влада остаточно втратить довіру суспільства.

Незважене рішення Регулятора щодо встановлення завищених ставок на приєднання 
підніме вартість новозбудованої житлової та комерційної нерухомості, обумовить відмов) 
інвесторів від вкладання коштів у стратегічні галузі української економіки та фактично 
стане причиною відсутності створення в Україні нових робочих місць. В кінцевому 
результаті в Україні може бути зафіксована стагнація зростання рівня ВВП та зупинка 
процесу економічного відновлення.

Враховуючи вищезазначене, звертаємось до Вас з проханням щодо мож тв о го  
сприяння в усуненні перешкод для українського бізнесу та економічного зростання 
України через прийняття НКРЕКП необгрунтовано завищених величин питомої 
вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 
рік.

З повагою.

Голова Національної асоціац 
України «Укрцукор»

Голова Всеукраїнської Аграр

В.о. генерального директора ВГО «Українська 
аграрна конфедерація»
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Виконавчий директор Асоціації «Союз 
птахівників України»

Голова Асоціації «Свинарі

Генеральний директор Асоціації 
виробників молока України

Тарас Висоцький

Сергій Карпенко

Артур Лоза

Генеральний директор «Українського 
клубу аграрного бізнесу»

Вікторія Третьякова

Заступник Голови Української аграрної 
асоціації

Іван Томич


