
Умови надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії споживачам 

 

Результатом розподілу (передачі) електричної енергії на роздрібному ринку є 

забезпечення можливості отримання відповідним суб'єктом роздрібного ринку 

електричної енергії необхідного обсягу електричної енергії та рівня електричної 

потужності із забезпеченням параметрів якості електропостачання, які відповідають 

установленим стандартам, та категорії надійності електрозабезпечення відповідно до 

договору в точках приєднання електроустановок учасників роздрібного ринку. 

Відповідно до договорів про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 

енергії, що укладаються зі споживачем та електропостачальником відповідно до Правил 

роздрібного ринку електричної енергії, оператор системи передачі згідно з Кодексом 

системи передачі та оператори систем розподілу згідно з Кодексом систем розподілу 

здійснюють, відповідно, передачу та розподіл електричної енергії на роздрібному ринку в 

точку розподілу до електроустановки споживача на території діяльності відповідного 

оператора системи. 

Оператор системи зобов'язаний укласти договори про надання послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до 

електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи. Не 

допускається розподіл (передача) електричної енергії до точки розподілу 

електроустановки споживача за відсутності діючого договору про надання послуг з 

розподілу (передачі) електричної енергії з таким споживачем. 

Для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії 

Користувач повинен подати ОСР письмову заяву (засобами поштового або електронного 

зв'язку) та документи, визначені Кодексом системи розподілу, за 20 робочих днів до 

бажаної дати початку отримання послуг з розподілу електричної енергії. 

Форма заяви на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної 

енергії розробляється ОСР. 

У заяві Заявник указує, зокрема: 

1) персоніфіковані та контактні дані Заявника; 

2) адресу об'єкта(ів) Заявника; 

3) EIC-код(и) точки(ок) вимірювання обліку електричної енергії за об'єктом 

споживача; 

4) предмет заяви; 

5) обсяги замовленої послуги (дозволена потужність у кВт з урахуванням 

категорійності, визначена діючим договором про електропостачання, або потужність, 

забезпечена виконаним договором про приєднання) та період використання у різні 

періоди доби; 

6) дату подання заяви; 

7) підпис. 

ОСР надає бланк заяви на запит Заявника, а також розміщує його на своєму 

власному веб-сайті у доступному для перегляду та завантаження форматі. На веб-сайті 

ОСР також розміщується зразок заповнення заяви на укладення договору про надання 

послуг з розподілу електричної енергії та перелік документів, які додаються до заяви. 

До заяви додаються такі документи: 

1) для Користувачів - побутових та непобутових споживачів, 

електропостачальників перелік документів визначається Правилами роздрібного ринку; 

2) для Користувачів - виробників: 

копія ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної 

енергії (для виробників із встановленою потужністю більше 5 МВт, якщо діяльність таких 

суб'єктів ліцензується); 

копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору 

(витяг зі Статуту, рішення про призначення керівника, довіреність тощо); 



витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань; 

3) для Користувачів - суміжних ОСР: 

копія ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії; 

копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору 

(витяг зі Статуту, рішення про призначення керівника, довіреність тощо); 

витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань. 

У разі надання Заявником не всіх документів, передбачених цим розділом, ОСР 

протягом 3 робочих днів з дати отримання заяви повідомляє Заявника у письмовій формі 

про відмову у задоволенні його заяви із зазначенням причин такої відмови. 

Заявник, який отримав відмову у задоволенні його заяви, після усунення причин 

відмови має право подати нову заяву та відповідні документи для укладення договору про 

надання послуг з розподілу електричної енергії. Не допускається надання ОСР нових 

(додаткових) зауважень. 

Якщо дані, надані із заявою та доданими до неї документами, потребують 

уточнення, ОСР протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви направляє запит 

Заявнику щодо уточнення даних (засобами поштового, електронного та/або телефонного 

зв'язку відповідно до контактних даних, зазначених Заявником у заяві). 

Упродовж 7 робочих днів з дати отримання від Заявника всіх документів, 

передбачених пунктом 11.3.5 Кодексу системи розподілу, ОСР має надати (засобами 

поштового, електронного та/або телефонного зв'язку відповідно до контактних даних, 

зазначених Заявником у заяві) Заявнику для підписання два примірники договору про 

надання послуг з розподілу електричної енергії. Якщо передбачається укладання договору 

із Заявником, потужність якого складає 150 кВт або більше, строк надання ОСР 

примірника договору про надання послуг з розподілу електричної енергії складає 14 

робочих днів. 

Заявник не пізніше 20 календарних днів з дати отримання повинен повернути ОСР 

підписаний у двох примірниках договір про надання послуг з розподілу електричної 

енергії. 

ОСР протягом 3 робочих днів повинен підписати договір та повернути один із його 

примірників Заявнику. 

ОСР не має права відмовити Заявнику (Користувачу), електроустановки якого 

приєднані до його системи розподілу, в укладенні договору про надання послуг з 

розподілу електричної енергії за умови дотримання Заявником (Користувачем) усіх вимог 

щодо укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, 

передбачених Кодексом системи розподілу та чинним законодавством. 

Підставами для відмови у доступі до системи розподілу є: 

1) електроустановки Заявника не приєднані до системи розподілу; 

2) електроустановки Заявника приєднані з порушенням вимог Кодексу системи 

розподілу, а саме: 

приєднання здійснене з порушенням вимог розділу IV Кодексу системи розподілу;  

обсяг замовлених послуг (замовлена потужність) перевищує дозволену потужність 

згідно з договором приєднання; 

пропускна спроможність системи є недостатньою для забезпечення замовленої 

потужності: 

засоби комерційного обліку не відповідають вимогам Кодексу комерційного 

обліку. 

Дії ОСР при наявності підстав для відмови у доступі до системи розподілу: 

1) повідомлення протягом 3 днів про відмову з обґрунтуванням її причини; 



2) надання інформації щодо порядку приєднання до системи розподілу (збільшення 

приєднаної потужності); 

3) надання пропозицій Заявнику про можливість укладання договору про надання 

послуг з розподілу на обсяг дозволеної до використання потужності за договором з 

приєднання; 

4) надання інформації щодо обґрунтованого строку/терміну, необхідного для 

створення резерву пропускної спроможності мереж відповідно до затвердженого 

Регулятором плану розвитку системи передачі або системи розподілу. 

У разі передачі об'єкта Користувача або його частини в користування (оренда, 

позичка, управління майном тощо) та обумовлення відповідним договором передачі 

Користувачу майна відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з 

ОСР стосовно забезпечення об'єкта або його частини електричною енергією між 

Користувачем майна та ОСР має бути укладений договір про надання послуг з розподілу 

електричної енергії у порядку, визначеному Кодексом системи розподілу. 

Якщо в результаті реконструкції або технічного переоснащення приєднаних до 

системи розподілу електроустановок Користувача та/або зміни форми власності або 

власника об'єкта Користувача є необхідність внесення змін до персоніфікованих даних 

Користувача або укладання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з 

новим власником, Користувач повинен самостійно повідомити ОСР про внесення змін до 

персоніфікованих даних або звернутися до ОСР з відповідною заявою на укладення 

договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. 

Ініціатором укладення договору споживача про надання послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії у разі зміни споживача, форми власності чи власника 

електроустановки є споживач. 

Споживачі укладають договір споживача про розподіл (передачу) електричної 

енергії шляхом приєднання до публічного договору за наявності чинного паспорта точки 

розподілу. У разі надання послуги з приєднання до електричних мереж ініціатором 

укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 

енергії є оператор системи. 

Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є публічним 

договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного 

кодексу України за формою договору, що є додатком 3 до Правил роздрібного ринку 

електричної енергії. 

Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за 

ініціативою споживача або оператора системи відповідно до визначених ПРРЕЕ випадків, 

як правило, укладається шляхом приєднання споживача за заявою-приєднанням до 

розробленого оператором системи розподілу договору на умовах складеного оператором 

системи розподілу паспорта точки розподілу. 

Якщо за об'єктом оформлено паспорт точки (паспорти точок) розподілу, оператор 

системи розподілу не має права відмовити споживачу у приєднанні до договору 

споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. При цьому сторони 

можуть за взаємною згодою оформляти в установленому ПРРЕЕ порядку додатки до 

договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, в яких 

узгоджуються організаційні та технічні особливості розподілу електричної енергії.  

На вимогу споживача оператор системи розподілу протягом трьох робочих днів від 

дати звернення повинен надати споживачу підписаний оператором системи розподілу 

примірник укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу електричної 

енергії у паперовій формі. 

За ініціативою однієї із сторін договір споживача про розподіл електричної енергії 

оформлюється в паперовій формі. 



У разі необхідності визначення за взаємною згодою сторін додаткових умов 

договору, які конкретизують умови договору, форму якого встановлено ПРЕЕ, договір 

оформляється в паперовій формі. 

На письмову вимогу власника об'єкта оператор системи розподілу зобов'язаний 

протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення надати 

підписаний уповноваженою особою оператора системи розподілу паспорт точки 

розподілу за кожною такою точкою за об'єктом споживача та/або паперову форму 

договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. 

Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії в 

частині розрахунків за послуги оператора системи діє, якщо згідно з обраною споживачем 

комерційною пропозицією відповідного електропостачальника оплату послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії забезпечує споживач. 

Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії в 

частині розрахунків за послуги оператора системи призупиняється (тимчасово не діє) у 

разі постачання електричної енергії споживачу постачальником універсальних послуг чи 

постачальником "останньої надії", або якщо згідно з обраною споживачем комерційною 

пропозицією відповідного електропостачальника оплату послуг з розподілу (передачі) 

електричної енергії забезпечує електропостачальник. 

У разі незгоди споживача приєднуватися до умов договору про надання послуг з 

розподілу електричної енергії споживач не має права використовувати електричну 

енергію із системи розподілу та має подати оператору системи розподілу письмову заяву 

про припинення розподілу електричної енергії на його об'єкт. 

Фактом приєднання споживача до умов договору споживача про надання послуг з 

розподілу електричної енергії (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких 

дій, які свідчать про його бажання укласти договір споживача про надання послуг з 

розподілу електричної енергії, зокрема повернення (надання) підписаної заяви-

приєднання, сплата рахунка оператора системи розподілу та/або документально 

підтверджене споживання електричної енергії. 

Для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної 

енергії заявник у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки 

має надати оператору системи такі документи: 

1) заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження 

об'єкта та реквізитів заявника та наявності чинного паспорту точки розподілу; 

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 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). 

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. 

У разі укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) 

електричної енергії в паперовій формі оператор системи оформлює два примірники 

договору та надає їх споживачу для підписання. 

Під час оформлення заяви-приєднання, паспорту точки розподілу оператор системи 

використовує наявну у нього інформацію за об'єктом розподілу, достатню для проведення 

розрахунків, зокрема: 

1) про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності 

сторін; 

2) щодо однолінійної схеми електропостачання об'єкта; 

3) щодо розрахункових засобів вимірювальної техніки обсягу активної та 

реактивної електричної енергії та рівня потужності (тип, марка, технічні характеристики 

тощо); 

4) щодо дозволеної (договірної) величини електричної потужності; 

5) щодо технічних даних силових трансформаторів, кабельних та/або повітряних 

ліній передачі/розподілу електричної енергії, якими здійснюється розподіл електричної 

енергії (для об'єктів споживачів, для яких розрахункові засоби вимірювальної техніки 

встановлені не на межі балансової належності). 

Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії має містити 

такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду домовленостей: 

1) найменування оператора системи та споживача, узгоджений паспорт точки 

розподілу; 

2) місце і дату укладення договору споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії; 

3) режими розподілу, порядок контролю показників якості електричної енергії та 

якості електропостачання; 

4) порядок розрахунків, включаючи умови їх призупинення та поновлення; 

5) відповідальність сторін за невиконання умов договору, підстави і порядок її 

застосування; 

6) строк дії договору; 

7) умови та порядок внесення змін до договору та його розірвання; 

8) місцезнаходження, банківські реквізити сторін; 

9) заходи з підтримання стійкості енергосистеми, порядок введення обмежень та 

відключень при дефіциті електричної енергії та потужності в енергосистемі; 

10) перелік випадків, коли розподіл (передача) електричної енергії може бути 

обмежений споживачу, та порядок обмеження. 

Невід'ємними частинами договору споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії є: 

1) паспорти точок розподілу, акт (акти) про розмежування балансової належності 

та експлуатаційної відповідальності сторін; 



2) заява-приєднання у разі її надання споживачем; 

3) інші додатки, оформлені сторонами за взаємною згодою. 

У разі укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) 

електричної енергії між оператором системи та споживачем (основним споживачем), до 

технологічних електричних мереж якого приєднані електроустановки інших учасників 

роздрібного ринку (субспоживачів або операторів системи), додатками до нього 

визначаються такі умови: 

1) відомості про приєднані електроустановки інших учасників та їх власників та 

паспорти точок розподілу цих учасників роздрібного ринку; 

2) обсяги транспортування електричної енергії в електричні мережі інших 

учасників роздрібного ринку; 

3) порядок припинення, обмеження електропостачання субспоживачів у 

передбачених цими Правилами випадках; 

4) порядок розрахунку витрат електричної енергії в технологічних електричних 

мережах споживача (основного споживача), пов'язаних із транспортуванням електричної 

енергії в електроустановки інших учасників роздрібного ринку; 

5) порядок розрахунку та складання балансу електричної енергії в технологічних 

електричних мережах споживача (основного споживача). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


