
Загальні відомості про приєднання електроустановок до мереж 

Відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, 

реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок Замовників 

до електричних мереж регулюються розділом ІV (Порядок приєднання до 

систем розподілу) Кодексу системи розподілу, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року №310 (зі 

змінами, далі - Кодекс). 

Послуга з приєднання електроустановок Замовника до системи 

розподілу є платною послугою та надається оператором системи розподілу 

(АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») (скорочено - ОСР) відповідно до умов 

договору про приєднання. 

Приєднання до електричних мереж відповідно визначення може бути 

«стандартним» або «нестандартним». 

Стандартне приєднання, це приєднання до мереж ОСР 

електроустановок потужністю до 50 кВт включно, відстань від мереж ОСР на 

напрузі приєднання до земельної ділянки Замовника має не перевищувати 

300м. За величину потужності приймається загальна величина потужності 

електроустановок Замовника (разом з існуючою дозволеною потужністю 

електроустановок Замовника та потужністю субспоживачів). Послуга зі 

стандартного приєднання надається на підставі типового договору про 

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, який є 

публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 

634, 641, 642 Цивільного кодексу України за типовою формою. 

 

Нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж 

електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці 

приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови 

перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до 

електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР. Послуга з 

нестандартного приєднання надається на підставі типового договору про 

нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу "під 

ключ" або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, який є 

публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 

634, 641, 642 Цивільного кодексу України за відповідною типовою формою. 

*Договори про приєднання, укладені на підставі пунктів 4.1.11 та 4.1.29 глави 

4.1 розділу IV Кодексу, оформляються у письмовій формі. 

 

Подання заяви про приєднання до електричних мереж 

Для отримання послуги з приєднання замовник має за принципом 

«єдиного вікна»  подати заяву про приєднання електроустановок до 

електричних мереж, встановленого Кодексом зразка (додаток №3 до 

Кодексу), разом із доданими до неї документами передбаченими п. 4.4.2. (за 

необхідності п.4.4.11, п.4.1.39, п.4.1.40) Кодексу, до сервісного центру ОСР. 



Заява подається замовником особисто або через уповноваженого 

належним чином представника, або надсилається поштовим рекомендованим 

відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через 

офіційний вебсайт ОСР у мережі Інтернет із застосуванням електронного 

цифрового підпису в установленому законодавством порядку. 

У заяві замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо 

самостійного проєктування лінійної частини приєднання (у випадку 

нестандартного приєднання). 

У заяві про приєднання зазначаються відомості про: 

1) номер запису про право власності та реєстраційний номер об'єкта 

нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

2) унікальний номер запису замовника (фізичної особи) в Єдиному 

державному демографічному реєстрі (за наявності); 

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово 

"відмова" у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та номер 

паспорта) (за наявності); 

4) наявність/відсутність статусу платника єдиного податку; 

5) індивідуальний податковий номер (для юридичних осіб); 

6) код ЄДРПОУ у випадку подання заяви юридичною особою. 

До заяви про приєднання додаються такі документи: 

1) копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в 

Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб); 

2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на 

представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником; 

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування 

об'єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

4) графічні матеріали із зазначенням місця розташування об'єкта 

(об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки 

приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше); 

5) техніко-економічне обґрунтування (у визначених цим Кодексом 

випадках, в інших випадках - за наявності); 

6) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо 

наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної 

квоти підтримки (для суб'єктів господарювання - виробників ВДЕ). 

Приєднання об'єкта нерухомого майна до електричних мереж ОСР за 

тимчасовою схемою, за відсутності на ньому введеного в установленому 

порядку об'єкта архітектури, здійснюється лише на період будівництва. 

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті 

архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об'єкті 

архітектури до заяви про приєднання додатково додаються: 



1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування 

об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта 

архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції); 

2) копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів 

телекомунікації відповідно до Закону України "Про доступ до об'єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж"); 

3) графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування 

об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої 

точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж 

уперше); 

4) лист-погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде 

здійснено будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, технічних 

засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки 

приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на 

якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби 

телекомунікації. 

Точка приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті 

архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації має бути 

розташована на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на 

якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби 

телекомунікації. 

У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до 

вимог законодавства, замовником з приєднання індустріального парку 

додатково до заяви додаються: 

1) копія документа про право власності чи користування земельною 

ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено 

індустріальний парк; 

2) копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків; 

3) копія договору про створення та функціонування індустріального 

парку (якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку є 

керуюча компанія індустріального парку). 

У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання 

згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 цього розділу до заяви про приєднання 

додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта 

господарювання. 

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві, несе замовник. 

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після 

отримання ОСР всіх документів, вичерпний перелік яких передбачений 

пунктом 4.4.2 (за необхідності п.4.4.11, п.4.1.39, п.4.1.40) Кодексу, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про 

приєднання або дати надання замовником повного комплекту документів 

та/або усунення зауважень щодо належного оформлення документів, що 

додаються до заяви. 

  



Процедура стандартного приєднання 

ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов 

договору про стандартне приєднання. 

Послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання ОСР 

комплексу робіт, а саме: 

розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування 

вузла комерційного обліку; 

підготовку технічного завдання на проєктування; 

розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами 

проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне 

переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення 

електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок 

замовника); 

здійснення, у разі необхідності, заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики; 

виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт. 

Послуга зі стандартного приєднання не включає послугу з влаштування 

комерційного обліку електричної енергії. 

Надання послуги зі стандартного приєднання передбачає: 

надання замовником ОСР заяви про приєднання із зазначенням 

відомостей та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 

цього розділу; 

визначення типу приєднання залежно від відстані та величини 

потужності. Відстань визначається по прямій лінії від прогнозованої точки 

приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих 

(діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція 

або розподільний пункт), що збігається зі ступенем напруги в точці 

приєднання. За величину потужності приймається загальна величина 

потужності електроустановок замовника разом з існуючою дозволеною 

потужністю; підготовку і видачу замовнику технічних умов, розрахунку 

вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату 

плати за приєднання; 

оплату замовником вартості приєднання відповідно до умов договору 

про приєднання; 

підготовку ОСР проєкту зовнішнього електрозабезпечення; 

виконання ОСР будівельних робіт в електричних мережах від точки 

забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника; 

подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок 

замовника (на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової 

належності)); 

надання ОСР замовнику у спосіб, указаний у заяві про приєднання, 

повідомлення про надання послуги з приєднання. 

Вартість послуги зі стандартного приєднання визначається відповідно 

замовленої потужності, напруги приєднання, категорії з надійності 



електропостачання, категорії місцевості (сільська місцевість або місто) та 

відповідних ставок за 1 кВт стандартного приєднання, прийнятих НКРЕКП. 

 

Процедура нестандартного приєднання 

ОСР надає послугу з нестандартного приєднання "під ключ" або 

нестандартного приєднання з проєктуванням Замовником лінійної частини 

приєднання відповідно до умов договору про нестандартне приєднання на 

підставі даних про проєктування, зазначених в заяві Замовника. 

Відповідальність за проєктування лінійної частини приєднання є однією 

з істотних умов договору про нестандартне приєднання що має бути 

визначена сторонами договору.  

Вартість послуги з приєднання визначається відповідно нормативних 

документів, прийнятих НКРЕКП, та зазначається в Договорі «під ключ» або в 

додатковій угоді до Договору після розроблення проєктної документації (при 

проєктування лінійної частини приєднання Замовником). 

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж 

суб'єкта господарювання, який не є ОСР, плата за приєднання до таких 

електричних мереж ОСР не нараховується. 

Суб'єкт господарювання (споживач електричної енергії) має право за 

зверненням замовника погодити приєднання електроустановок замовника до 

власних електричних мереж у таких випадках: 

у рахунок зменшення величини договірної потужності споживання за 

договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі 

приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання, що не 

перевищує 20 кВ. У разі приєднання електроустановок одиничною 

потужністю не більше 100 Вт (на рівні напруги 220 В), але сумарною 

встановленою потужністю не більше 1 кВт на одного замовника, зменшення 

величини договірної потужності суб'єкта господарювання не вимагається; 

у межах договірної потужності споживання цього суб'єкта за договором 

про надання послуг з розподілу електричної енергії у відповідний період 

доби на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта 

господарювання, що не перевищує 20 кВ; 

у межах договірної потужності споживання цього суб'єкта за договором 

про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі підключення 

електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії 

замовленою сумарною, з урахуванням існуючої потужності генерації в 

мережах основного споживача, до приєднання потужністю до 1 МВт (та 

напругою в точці приєднання, що не перевищує 20 кВ). У цьому випадку 

зменшення суб'єктом господарювання величини договірної потужності за 

договором про надання послуг з розподілу електричної енергії не 

вимагається. 

З метою погодження приєднання об'єкта (електроустановок) замовника 

до електричних мереж суб'єкта господарювання замовник звертається до 

цього суб'єкта із заявою про приєднання електроустановки певної потужності 

за типовою формою, наведеною в додатку 3 Кодексу (далі - заява про 



приєднання). До заяви про приєднання додаються документи відповідно до 

переліку, встановленого пунктом 4.4.2 Кодексу. 

У разі згоди на приєднання об'єкта (електроустановок) замовника до 

власних електричних мереж суб'єкт господарювання протягом 5 робочих днів 

з дня отримання заяви повідомляє листом замовника про згоду та надає 

відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані. 

Замовник згідно з вимогами глави 4.4 Кодексу звертається до ОСР, до 

електричних мереж системи розподілу якого приєднані електроустановки 

суб'єкта господарювання, щодо видачі проєкту договору про нестандартне 

приєднання і технічних умов та надає ОСР технічні вимоги та/або вихідні 

дані, отримані від суб'єкта господарювання. 

ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення видає 

замовнику технічні умови про нестандартне приєднання, технічні умови та 

технічні вимоги суб'єкту господарювання щодо організації комерційного 

обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб'єктом 

господарювання величини дозволеної до використання потужності. 

 

Порядок розрахунку плати за приєднання 

Порядок формування (розрахунку) плати за приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж системи передачі та 

системи розподілу, збільшення величини існуючої абонованої приєднаної 

потужності електроустановок замовника, підвищення рівня надійності 

електрозабезпечення електроустановок замовника, зміни ступеня напруги в 

точці приєднання, зміни схеми живлення електроустановок замовника (з 

однофазної на трифазну) та/або зміни точки забезпечення потужності 

визначається у відповідності «МЕТОДИКИ (ПОРЯДОКУ) формування плати 

за приєднання до системи передачі та системи розподілу» (Затверджена 

Постановою НКРЕ КП 18.12.2018 № 1965 (зі змінами). 

Ставки плати за стандартне приєднання та ставки плати за нестандартне 

приєднання потужності щорічно розраховуються, затверджуються та 

оприлюднюються НКРЕКП на своєму офіційному веб-сайті до початку 

розрахункового періоду. 

Ставки плати за нестандартне приєднання потужності застосовуються 

для територіальної одиниці оператора системи розподілу, де розташований 

об'єкт замовника. 

Ставки плати за стандартне приєднання потужності застосовуються в 

залежності від місцезнаходження електроустановок замовника (міська, 

сільська місцевість). 

 

Процедура підключення електроустановок Замовника до 

електричної мережі  

Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі 

здійснюється власником таких мереж. 

ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє замовника у 

спосіб, указаний у заяві про приєднання, про готовність власних мереж до 



підключення електроустановок замовника шляхом надання повідомлення про 

надання послуги з приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення. 

Зазначене повідомлення про надання послуги з приєднання є підставою для 

укладання замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) 

згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії. 

Після отримання повідомлення про надання послуги з приєднання 

Замовник надає ОСР заяву на підключення разом із заявою на укладення 

договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, до яких 

додаються: 

1) заяву про укладення відповідного договору із зазначенням 

місцезнаходження об’єкта та реквізитів заявника та наявності паспорта точки 

розподілу/передачі; 

2) для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або 

копію довідки, або копію виписки з ЄДР; 

для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання 

відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно 

повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у 

паспорті); 

3) копію документа, яким визначено право власності чи користування на 

об’єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності 

чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на 

відповідній земельній ділянці об’єкта), право на розміщення 

електроустановок на території здійснення господарської діяльності з 

розподілу/передачі електричної енергії (у разі відсутності об’єкта 

споживача); 

4) копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення 

договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для 

юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), 

за необхідності; 

5) копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних 

робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору 

споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання 

електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого 

дозволу є обов’язковою або зазначені документи вимагаються 

законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством 

випадках, копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або 

сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок); 

6) довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії окремо за 

кожною площадкою вимірювання споживача (крім побутових споживачів). 

У разі укладення за двома та більше об’єктами споживача одного 

договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 



енергії споживач подає документи, передбачені підпунктом 3 цього пункту, 

за кожним із об’єктів споживача. 

У разі нового будівництва або реконструкції об’єкта (електроустановки) 

договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 

енергії укладається (якщо до реконструкції такий договір не укладався, 

втратив чинність тощо) за умови завершення процедури приєднання до 

електричних мереж (підписання акта про надану послугу) та надання 

споживачем (у разі необхідності, за запитом оператора системи) копії 

декларації про готовність об’єкта до експлуатації або відповідного 

сертифіката. 

6) документи, що підтверджують отримання Замовником послуги з 

улаштування комерційного обліку електричної енергії. 

Підключення з боку ОСР електроустановок замовника до електричної 

мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви 

замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення 

електропостачання інших Користувачів. 
 


