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Показник легкості приєднання 
до електромереж - складова 
рейтингу ведення бізнесу, 
згідно з методологією Doing 
Business

У рейтингу Doing Business 
2016, за рівнем легкості 
приєднання до електромереж
(який з 2016 року також 
включає індекс надійності 
електропостачання та 
прозорості тарифів, індекс –
25 % загального значення 
показника з приєднання), 
Україна знаходиться на 137-
му місці з 188.
Це  негативно впливає на 
загальну позицію України у 
рейтингу.

Україна посідає 83 місце з 188 
за легкістю ведення бізнесу у 
рейтингу Doing Business.

Процедура спрощення 
приєднання до електромереж 
та впровадження показників 
надійності 
електропостачання  
покращить загальний рейтинг 
легкості ведення бізнесу та 
інвестиційної 
привабливості України.

Чому питання приєднання до електромереж є важливим?



Чому питання приєднання до електромереж є важливим?

Складові рейтингу Doing Business
джерело: www.doingbusiness.org



Що включає в себе індекс надійності електропостачання та прозорості 
тарифів

• Індекс надійності електропостачання та «прозорості» тарифів 
охоплює:

ü кількісні дані про тривалість і частоту відключень електропостачання;

ü механізми, за допомогою яких енергопостачальна компанія проводить 
моніторинг перебоїв в постачанні електроенергії та його відновлення; 

ü звітність між енергопостачальною компанією та регулятором щодо 
перебоїв в постачанні електроенергії;

ü прозорості та інформаційної доступності тарифів; 

ü фінансові санкції, спрямованих на стимулювання зменшення відключень 
(наприклад, виплачувати штраф у разі, коли перебої перевищують 
допустиме значення відключень).



Які є показники надійності електропостачання?

Індекс середньої тривалості відключень в системі (SAIDI)
• Показник SAIDI - відношення сумарної тривалості довгих перерв в 

електропостачанні до загальної кількості точок продажу електричної енергії

,  хв.

де 
• ti – тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв.;
• ni – кількість точок продажу електричної енергії, відключених у результаті   

і-ї довгої перерви в електропостачанні, шт.;
• k – кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;
• і – номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;
• n – загальна кількість точок продажу електричної енергії, шт..
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Які є показники надійності електропостачання?

Індекс середньої частоти відключень в системі (SAIFI)
• Показник SAIFI - відношення сумарної кількості відключених точок продажу 

електроенергії внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні до 
загальної кількості точок продажу електричної енергії

• де: 
• ni – кількість точок продажу електричної енергії, відключених у результаті   

і-ї довгої перерви в електропостачанні, шт.;
• k – кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;
• і – номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;
• n – загальна кількість точок продажу електричної енергії, шт..

n

n
k

i i

SAIFI

∑

=
=1



Зміст положення (норми) чинного акта законодавства:

1. Стаття 24. Права, обов'язки та відповідальність
енергопостачальників і електропередавальних організацій

…
Енергопостачальники несуть відповідальність перед
споживачами електричної енергії у розмірі двократної
вартості недовідпущеної електричної енергії у разі
переривання електропостачання з вини енергопостачальника
(згідно з умовами договору на постачання електричної
енергії).
{Частина статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законами №
2706-IV від 23.06.2005, № 3134-VI від 15.03.2011}
У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої внаслідок
дій або бездіяльності енергопостачальника виходять за межі
показників, визначених у договорі на постачання електричної
енергії, енергопостачальник несе відповідальність у вигляді
штрафу в розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості такої
електроенергії

2. Стаття 25. Права споживачів електричної енергії

Споживачі електричної енергії мають право на:

отримання електричної енергії, якісні характеристики якої
визначені державними стандартами;

Зміст відповідного положення, запропонований
офісом BRDO 01.02.2016

Стаття 24. Права, обов'язки та відповідальність
енергопостачальників і електропередавальних організацій
…
Енергопостачальники несуть відповідальність перед
споживачами електричної енергії у розмірі двократної вартості
недовідпущеної електричної енергії у разі переривання
електропостачання з вини енергопостачальника (згідно з
умовами договору на постачання електричної енергії).
{Частина статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2706-IV
від 23.06.2005, № 3134-VI від 15.03.2011}
У разі відпуску електричної енергії, параметри якості та/або
показники якості послуг з розподілу та постачання
електричної енергії якої внаслідок дій або бездіяльності
енергопостачальника виходять за межі показників, визначених у
договорі на постачання електричної енергії, енергопостачальник
несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі двадцяти п'яти
відсотків вартості такої електроенергії

Стаття 25. Права споживачів електричної енергії

Споживачі електричної енергії мають право на:

отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені
державними стандартами та згідноіз показниками якості
послуг з розподілута постачанняелектричної енергії, 
встановлених згідно цьогоЗакону;

Пропозиції до законодавства в частині забезпечення надійності 
електропостачання  



Пропозиції до законодавства в частині забезпечення надійності 
електропостачання 

Доповнити статтю 8 «Права споживача у разі придбання ним товару 
неналежної якості» Закону України «Про захист прав споживачів» 
новою частиною дев’ятою наступного змісту:

9. У разі споживання електричної енергії відповідно договору на постачання
електричної енергії, параметри якості та/або показники якості послуг з розподілу та 
постачання електричної енергії якої виходять за межі показників, визначених у такому 
договорі, енергопостачальник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі
двадцяти п'яти відсотків вартості такої електроенергії.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

brdo.com.ua


