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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРИЧНУ
ЕНЕРГІЮ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗА ПЕРІОДАМИ ЧАСУ
Аналіз результатів використання системи тарифів на електричну енергію,
диференційованих за періодами часу, дозволив виявити ряд актуальних питань, пов’язаних з
застосуванням даної тарифної системи в Україні. Надано рекомендації щодо удосконалення
та подальшого розвитку тарифів, диференційованих за періодами часу.
Анализ результатов использования системы тарифов на электрическую энергию,
дифференцированных по периодам времени, позволил определить ряд актуальных вопросов,
связанных с применением данной тарифной системы в Украине. Даны рекомендации по
усовершенствованию и дальнейшему развитию тарифов, дифференцированных по периодам
времени.
Постановка проблеми
Тарифи, диференційовані за періодами часу (ДТ), зарекомендували себе як ефективний
механізм управління попитом споживачів на електричну енергію. Використання цієї тарифної
системи сприяє вирівнюванню добового графіка електричного навантаження об’єднаної
енергосистеми (ОЕС) України для забезпечення її надійного та сталого функціонування.
При цьому важливо усвідомлювати, що для ефективного управління попитом споживачів на
електричну енергію, як параметри тарифної системи (тарифні коефіцієнти, тарифні зони доби
та сезони року), так і умови її використання, потребують проведення постійного аналізу та
коригування відповідно до тих змін, які відбуваються в ОЕС України. Протягом останніх років
спостерігаються негативні тенденції у використанні ДТ, зумовлені цілою низкою проблем як
економічного, так і організаційного характеру, що в свою чергу знижує ефективність управління
попитом споживачів на електричну енергію та потужність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
У ринкових умовах господарювання управління попитом на електричну енергію та
потужність здійснюється за рахунок створення ефективної системи взаємовідносин споживачів
і постачальників електричної енергії, у тому числі шляхом впровадження спеціальних
тарифних систем [1]. В Україні єдиним економічним механізмом управління режимами
електроспоживання залишаються ДТ, використання яких регламентується постановою НКРЕ
України від 20.12 2001 № 1241 (зі змінами та доповненнями).
У роботі [2] було виконано аналіз ефективності використання ДТ за період до 2005 року
та, зокрема, відзначалося, що на той час група споживачів, які розраховувалися за ДТ, вже
налічувала більше 8 тисяч і споживала близько 37 млрд кВт∙год. електроенергії на рік або
27 % від загального електроспоживання по Україні. Авторами наголошувалося на необхідності
проведення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення розвитку системи ДТ для більш
повного використання її можливостей.
Аналіз режимів споживання електричної енергії, який проводить Державна інспекція з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії [3, 4], свідчить
про поглиблення негативних тенденцій у використанні ДТ та необхідність застосування
невідкладних заходів з метою забезпечення належного рівня ефективності використання
зазначеної системи.
Метою даної публікації є аналіз ситуації на роздрібному ринку електричної енергії
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України в частині використання системи ДТ, виявлення і обговорення проблемних питань,
що виникають у процесі застосування цієї тарифної системи та розробка рекомендацій
для вдосконалення нормативної і методологічної бази проведення розрахунків за спожиту
електроенергію за ДТ.
Основні матеріали дослідження
Загальна кількість споживачів, які розраховуються за спожиту електричну енергію за
тризонними ДТ, станом на 01.01 2010, склала 60 533 шт. (у тому числі 46 779 – це побутові
споживачі електричної енергії), що на 64,15 % більше у порівнянні з їхньою кількістю у 2008
році. Такий приріст обумовлений значним збільшенням кількості побутових споживачів,
які розраховуються за тризонними ДТ, від 24 233 шт. у 2008 році до 46 779 шт. у 2009 році,
комунально-побутових споживачів – від 1 388 шт. у 2008 році до 2 433 шт. у 2009 та незначним
збільшенням кількості споживачів інших груп. Слід відзначити, що приріст кількості споживачів
(крім побутових), які використовують ДТ, у 2009 році склав лише 8,8 %. Загальна чисельність
цих споживачів досягла 13 754 шт.
Разом з тим обсяг споживання електроенергії споживачами, які розраховуються за
тризонними ДТ, у 2009 році зменшився в порівнянні з їхнім електроспоживанням у 2008
році на 6,8 % і склав 38,5 млрд кВт∙год. Таке зменшення пояснюється загальним зниженням
електроспоживання (нетто) в цілому по Україні (на 9,1 %), та зниженням обсягів виробництва
продукції потужних металургійних підприємств, які є основними користувачами ДТ.
Показовим є порівняння результатів вимірів у зимові режимні дні 2008–2009 р.р. Так,
добове електроспоживання металургійних підприємств ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» та ВАТ
«Запорізький завод феросплавів» у 2009 році зменшилося на 3,76 млн кВт∙год (на 28,9 %) та на
3,31 млн кВт∙год (на 51,9 %) відповідно.
Водночас, слід відзначити зростання обсягів електроспоживання побутових споживачів,
які розраховуються за ДТ, з 188,2 млн кВт год. у 2008 році до 346,8 млн кВт год. у 2009
році. Проте, у структурі електроспоживання групи споживачів, що розраховуються за ДТ,
частка побутових споживачів не перевищує 1 %. При цьому середній рівень щомісячного
електроспоживання одного такого споживача практично не змінився і становить 620–650 кВт•
год.
Крім того динаміка обсягів споживання електроенергії споживачами, що використовують
ДТ (рис. 1), доводить досягнення групою цих споживачів певної граничної величини
електроспоживання (на рівні близько 30 % від загального електроспоживання по Україні).

Рис. 1. Динаміка обсягу електроспоживання за ДТ у відсотках від загального
електроспоживання по Україні
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Ɍɨɛɬɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ȾɌ,
ɜɠɟ ɫɭɬɬɽɜɨ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ʀɯɧɶɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɮɚɤɬ
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȾɌ, ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɰɿɽʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ,
ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ȾɌ, ɭ ɥɿɬɧɿ ɬɚ ɡɢɦɨɜɿ ɪɟɠɢɦɧɿ ɞɧɿ 2007–2009 ɪ.ɪ. (ɪɢɫ. 2).

Ɋɢɫ. 2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɿɜ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ȾɌ,
ɭ ɥɿɬɧɿ (ɚ) ɬɚ ɡɢɦɨɜɿ (ɛ) ɪɨɛɨɱɿ ɪɟɠɢɦɧɿ ɞɧɿ (2007–2009 ɪ.ɪ.)
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫ. 2 ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ȾɌ, ɭ ɥɿɬɧɿ ɬɚ ɡɢɦɨɜɿ ɪɨɛɨɱɿ ɪɟɠɢɦɧɿ ɞɧɿ 2008í2009 ɪ., ɧɟ ɡɚɡɧɚɥɚ ɿɫɬɨɬɧɢɯ
ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɯɨɱɚ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɥɿɬɧɿɣ ɪɟɠɢɦɧɢɣ ɞɟɧɶ
2009 ɪ. ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɣɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɡɢɦɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦɧɢɣ ɞɟɧɶ 2009 ɪ. ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɟɠɢɦɧɢɦɢ ɞɧɹɦɢ 2008 ɪɨɤɭ.
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ, ɹɤɿ
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ȾɌ, ɦɿɠ ɡɨɧɚɦɢ ɞɨɛɢ: ɩɿɤ / ɧɚɩɿɜɩɿɤ / ɧɿɱɧɚ ɡɨɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2007í2009 ɪɨɤɿɜ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ:
ɭ 2007 ɪɨɰɿ – 0,223 / 0,454 / 0,323;
ɭ 2008 ɪɨɰɿ – 0,224 / 0,452 / 0,324;
ɭ 2009 ɪɨɰɿ – 0,219 / 0,450 / 0,331.
Ɋɟɠɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ȾɌ, (ɪɢɫ.
2) ɫɩɪɢɹɽ ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɝɨɞɢɧɢ ɪɚɧɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɜɟɱɿɪɧɶɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɿɜ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ Ɉȿɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɤɨɦɩɟɧɫɭɽ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɪɟɠɢɦɭ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ.
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɨ Ɉȿɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ȾɌ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɥɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ.
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ ɜɢɳɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȾɌ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ:
1. Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ȾɌ.
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɨɸ. Ɍɚɤ, ɹɤɳɨ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȾɌ ɤɪɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚɪɢɮɧɢɯ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 1,8/0,25 = 7,2, ɬɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɇɄɊȿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 04.11 2009 ʋ 1262
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энергетика
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ, ɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ
ɫɤɥɚɞɚɽ 1,68/0,35 = 4,8.
Ɂ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɪɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ 4,8 ɜɠɟ ɽ ɜɢɝɿɞɧɨɸ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ. Ⱥɥɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȾɌ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɪɟɠɢɦɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ
ɪɨɛɨɬɢ), ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ, ɿ ɬ. ɿɧ. Ɍɨɦɭ, ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɽ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɽɞɢɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɜɨɤ ȾɌ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɝɪɭɩ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɽ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ. Ʉɪɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɭ ɩɟɜɧɿɣ
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ȾɌ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɬɟɪɦɿɧɭ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ.
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɥɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɡɚɞɚɱɟɸ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɥɭ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ. ɍ ɬɚɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬɤɿ ɬɚɪɢɮɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ, ɹɤ ɬɨ: 2,0 /1,0 /0,2.
ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ
ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ: ɨɛɫɹɝ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɝɨ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɝɪɭɩɢ; ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ (ɩɪɢɽɞɧɚɧɨɝɨ) ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ (ɛɚɡɨɜɚ, ɩɿɤɨɜɚ, ɱɢɫɥɨ ɝɨɞɢɧ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɱɢ ɞɢɫɤɪɟɬɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɿ ɬ. ɿɧ.); ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜ ɝɨɞɢɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚɯɨɞɚɯ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɭɦɨɜɢ ɪɨɛɨɬɢ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɭ ɡɢɦɨɜɿ ɬɚ ɥɿɬɧɿ ɦɿɫɹɰɿ;
ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɩɪɭɝɢ ɭ ɬɨɱɰɿ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɚ ɿɧɲɿ.
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢɫɶ ɧɚɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚɪɢɮɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ. ɍ 2009 ɪɨɰɿ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ
ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɇɌɍɍ «Ʉɉȱ» ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɪɨɛɨɬɚ [5], ɜ ɹɤɿɣ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɱɚɫɨɦ ɬɚɪɢɮɿɜ.
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɡɚ ɬɚɪɢɮɧɢɦɢ ɫɟɡɨɧɚɦɢ,
ɞɧɹɦɢ ɬɢɠɧɹ ɬɚ ɡɨɧɚɦɢ ɞɨɛɢ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚɪɢɮɧɢɯ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ.
2. ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ɞɨɛɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.
ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɇɄɊȿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 20.12 2001 ʋ 1241 (ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɬɚ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ) Ⱦɉ ɇȿɄ «ɍɤɪɟɧɟɪɝɨ» ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɇɄɊȿ ɧɚ 2010 ɪɿɤ
ɦɟɠɿ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɤɪɿɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 1).
Ɇɟɠɿ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧ ɞɨɛɢ ɬɚ ɬɚɪɢɮɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ (ɤɪɿɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ)
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɫɟɡɨɧ
Ɂɢɦɨɜɢɣ ɫɟɡɨɧ:
ɫɿɱɟɧɶ, ɥɸɬɢɣ,
ɥɢɫɬɨɩɚɞ ɬɚ ɝɪɭɞɟɧɶ
Ɇɿɠɫɟɡɨɧɧɹ:
ɛɟɪɟɡɟɧɶ, ɤɜɿɬɟɧɶ,
ɜɟɪɟɫɟɧɶ ɬɚ ɠɨɜɬɟɧɶ
Ʌɿɬɧɿɣ ɫɟɡɨɧ:
ɬɪɚɜɟɧɶ, ɱɟɪɜɟɧɶ,
ɥɢɩɟɧɶ, ɫɟɪɩɟɧɶ

ɉɿɤɨɜɚ ɡɨɧɚ
(k=1,68)
8.00-10.00;
17.00-21.00
8.00-10.00;
18.00-22.00
8.00-11.00;
20.00-23.00

ɇɚɩɿɜɩɿɤɨɜɚ ɡɨɧɚ
(k=1,02)
6.00-8.00;
10.00-17.00;
21.00-23.00
6.00-8.00;
10.00-18.00;
22.00-23.00
7.00-8.00;
11.00-20.00;
23.00-24.00

Ɍɚɛɥɢɰɹ 1

ɇɿɱɧɚ ɡɨɧɚ
(k=0,35)
23.00-6.00
23.00-6.00
24.00-7.00

Ɇɟɠɿ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧ ɞɨɛɢ ɞɥɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɉɨɪɹɞɤɨɦ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ, ɳɨ ɜɿɞɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦ
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ɩɭɧɤɬɚɦ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɇɄɊȿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 10.03 1999 ʋ 309. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɡ
ɦɟɬɨɸ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɟɠɿ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧ ɞɨɛɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ
ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɟɡɨɧɿɜ ɪɨɤɭ (ɬɚɛɥ. 2).
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2

Ɇɟɠɿ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧ ɞɨɛɢ ɬɚ ɬɚɪɢɮɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɞɥɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
ɉɿɤɨɜɚ ɡɨɧɚ
ɇɚɩɿɜɩɿɤɨɜɚ ɡɨɧɚ
ɇɿɱɧɚ ɡɨɧɚ
(k=1,5)
(k=1,0)
(k=0,4)
8.00-11.00;
7.00-8.00;
23.00-7.00
20.00-22.00
11.00-20.00;
22.00-23.00

əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫ. 3 ɿ ɦɟɠɿ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧ, ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ, ɳɨ
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ, ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɨɧ ɞɨɛɢ, ɹɤɿ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.
ɇɚɜɿɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ȾɌ,
ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ, ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧ ɞɨɛɢ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɥɹ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ.

Ɋɢɫ. 3. Ɇɟɠɿ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧ ɬɚ ɬɚɪɢɮɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɦɟɠ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧ ɞɥɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ
ɪɟɠɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɭ ɪɿɡɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɹɜɧɢɯ
ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɶ ɬɚɪɢɮɧɢɯ
ɡɨɧ ɬɚ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ. Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɽ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɦɟɠ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧ ɞɨɛɢ (ɬɚɛɥ. 3) ɬɚ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɩɿɤ / ɧɚɩɿɜɩɿɤ / ɧɿɱɧɚ
ɡɨɧɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 1,68 / 1,02 /0,35 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3
Ɇɟɠɿ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧ ɞɨɛɢ ɬɚ ɬɚɪɢɮɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɞɥɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨ
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɉɿɤɨɜɚ ɡɨɧɚ
ɇɚɩɿɜɩɿɤɨɜɚ ɡɨɧɚ
ɇɿɱɧɚ ɡɨɧɚ
(k=1,68)
(k=1,02)
(k=0,35)
8.00-10.00;
6.00-8.00;
23.00-6.00
18.00-22.00
10.00-18.00;
22.00-23.00
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɦɟɠɿ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧ ɛɭɞɭɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ, ɚɥɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɡɦɿɧɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ
(ɪɢɫ. 4).

Ɋɢɫ. 4.Ɇɟɠɿ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɨɧ ɬɚ ɬɚɪɢɮɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɞɥɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
3. ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɳɨɞɨ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.
ɉɢɬɚɧɧɹ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɳɨɞɨ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ
ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɡɚɣɦɚɽ ɨɤɪɟɦɟ ɦɿɫɰɟ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɛɿɪ
ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ, ɩɪɨɬɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɧɟ
ɡɧɚɸɬɶ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ʀɯ.
ɉɪɨɬɟ, ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɡɧɚɧɨ ɩɪɚɜɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ,
ɞɨɫɬɭɩɧɭ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɬɨɜɚɪɢ (ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ), ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ʀɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ.
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚ ɿ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɇɚɠɚɥɶ, ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
ɉɟɪɲɨɸ ɫɩɪɨɛɨɸ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɽ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ,
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɹɤɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɇɄɊȿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 12.03 2009 ʋ 299.
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɐɟɧɬɪɿɜ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɬɚ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɪɨɡɨɪɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ
ɟɧɟɪɝɿʀ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɿɞɩɭɳɟɧɭ (ɫɩɨɠɢɬɭ) ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ
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ефективному використанню електричної енергії. Центри є загальнодоступними для юридичних,
фізичних осіб-підприємців та населення, які є споживачами електричної енергії або мають
намір стати споживачами та звернулися за консультацією, отриманням інформації або для
розв’язання суперечних питань, які виникли між електропередавальною організацією та
заявниками.
Водночас положенням про Центри не передбачено проведення роботи зі споживачами
щодо популяризації використання тарифних систем для управління попитом на електричну
потужність.
Висновки
Головною метою встановлення тарифів, диференційованих за періодами часу є створення
умов, за якими споживачеві стане вигідно проводити регулювання електроспоживання у
напрямках, визначених енергосистемою для покращання режимів роботи ОЕС України,
підвищення надійності та економічності функціонування енергетичної галузі. На сьогоднішній
день цей механізм не працює на повну силу.
Для підвищення ефективності використання ДТ, необхідно впровадити ряд першочергових
заходів, а саме:
1) гармонізувати вимоги нормативних документів щодо використання тарифів,
диференційованих за періодами часу, як з точки зору тарифних зон доби, так і коефіцієнтів для
визначення тарифних ставок;
2) розробити єдиний нормативний документ для усіх груп споживачів щодо використання
тарифів, диференційованих за періодами часу;
3) проводити роботу на рівні електропередавальних організацій щодо популяризації
даної тарифної системи для управління попитом на електричну енергію.
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THE ACTUAL QUESTIONS OF THE USING
THE TIME-DIFFERENTIAL TARIFFS SYSTEM
V. D. PLACHINDA, T. V. YAROVICINA
A. I. ZAMULKO, Cand. Tech. Sci., Y. V. CHERNETSKA
The analysis of the using the time-differential tariffs system allowed to define the actual questions connected with usage this tariffs system in Ukraine. Recommendations for the improvement and
further development of the time-differential tariffs system was given in this article.
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