
укрАiItл

rIАцIоцАльнА комIсIя, що здtЙсню€ дЕржАвнЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(нкрЕкп)

в),.]. Смолt]нська. l9. rr, KH!B, 0]057. те-r,,'факс: (0.11) 277-J0-{7, тел.: (0.|-1) ]0{-48-]7
e-tnail: Ьох@пеrс,gо\,.uа, в!.б-саilт: \\ \\,\ч.пеrс,gо\,,ча

Лiцензiатам з розподiлу електричноi
епергiI (оператораrr систе}l розполi.!у)
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IJацiонапьна комiсiя. шо здiйснюс державне регу.lювання у сферах еIlергетикll
та Kolltyнa,rbниx пос,,lуг (далi - НКРЕКП). з ,vетою недоп),щення винIrкнення спiрних
пита}lь }lirк oпepaTopall}t систеNt розlrодiлу та заI|овниками lIa;ac Bar{clllв},
iнфорrrачiю стосовно порядку IIрлrеднання технiчних засобiв Te.reKoMyHiKattii до
е_lектрItчt{lлх }lереж та в lte]Kax коlлпетенцii повiJомляс.

Blr:rtoгlr та пpaвl{jla. якi регу-lюlоть взаспловiднос1.1нti операторiв cllcTel|
розпо;ri.r1,. оператора clrcтelrl{ IIередачi (да.ri - ОСП). користувачiв ctlcтeI!lI

розполiлу (далi - Користувачi) та замовникiв послуг з приеднання щодо
оперативного та технологiчного управлiння сIлстел|ою розполiлу, ii розвитку та
сксп:tуатаuii. забезпечення доступу та при€д}Iання е.]ектроустановок, визначенi
Кодексоrt cl{cтeм розподi;rу. затверлiкеним постановою НКРЕКП вiд l4.03.20l8
ЛЬ 3l0 (далi - Коеекс).

Особливостi присднання ej,leKTpo},cтaHoвoK зaýtoBltl.tKa реry.,lюються роздi-lо:rr
IV Ko;teKcy.

Згiдно з Bll}roгaltll пункгу 4.4.2 глави 4,4 роз.riлу IV Коlексу. до заяви про
I1рисJI,Iаl{ня ]одаються TaKi докуrленти. зокрема:

н&lеж}Irrм чl{ном офорrлrлсний докумеrrl,. що посвiлчус право на
представництво iHTepeciB особц у вI{падку I1одання заяви представникоп|;

копiя докулlента. шо гliлтверJж},€ право власностi чIt корист),ваrtня об'скrоrI
нерухомого плайна у разi вiдсутностi вiдомостей у !ержавному peccтpi речових прав
па нерухоме майно;

графiчнi ]\raтepifu,Iи iз зазначенняlл luiсця розташування о6'скта (об'сктiв)
замовника. земе.тьноi дiлянки замовника та прогнозованоi точки прлlслнання (для
об'скriв. що присднуються до елекгричнlлх мереж уперше):

технiко-еконо:viчне обrрунтування (у визначеfiих цим Кодексом випадках, в
iнших випадках - за наявностi).

У разi приелнання технiчних засобiв телекомунiкацii на об'скri архiтектури .lo
заяви про приеднання додатково додаються. зокрема:

rаафiчнi лtатерiали iз зазначенням (вказанням) мiсця розташування об'скга
(об'скriв) за}lовника, земельноi дiлянки замовника та прогнозованоi точкtл

при€днання (л;lя об'сктiв, що присднуються до електричних мереж уперше):
пист-погоджеIлrrя вiд власника об'скта архtгекгl,рlл, па якому буле злiйснено
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Te.:leкol\|yнlкalll l. щодо налаI{шя /Iозволу на улаштуванllя точкlt llрисднання на llc)t(l
зе}lе.lьноi дi.lяfiкlл власника об'скта архiтектури. на яко]\.tу бу;lе роз,гашована
вiдltовiдна фотослекr-рична станцiя, технiчнi засоби телеко:tлунiкачii.

Прlt цьому, у випалку присдIlанIlя технiчних засобiв телекомуtriкачii
вiдповiдно до Закопу Украirrи <Про доступ дtl об'скr,iв будiвництва. транспор,г},.
е-lектроенергетикl, з ýлетою розвllтку 

,гелеко:ttуIriкацiйних мерех> за}rовникоý, може
додаватися також копiя договору з доступу. який с;Iокуменгопt. що пi.tгвер,l;кус
право BnacHOcTi чи користування об'скгоt.t нерухомого MaГlHa.

Згiдно з вtlмогапtи част1,1ни перurоi та .лругоi статri l33 Господарського
колексу УкраТни. основу правового реrки]\rу майпа cyG'cKTiB госIIодарювання. на якiй
базl,сться Тх госttо.lарська лiяльнiсть. станов.]ять право B.lacнocTi та iншi речовi
права - право господарського вiдання. право опсративного управлiння.

Maiilr () с\ () cKIlB l I)cI l() lа l)I() ванItя lIо;,Kc бr tlt зaKlrilt.lctttl tta irlmottr ttDaBi
Bi,tlloBi;llto .,(() \ \t()B .,lогоRор\ з B-,tacllttKorl llaiiIta.

KpiM r,огtl. зt-iдно з вIltrrогаtrll частtllrи ;rругоi Прикiнцевtlх та перехiJнItх
IIо.,Iox(eHb Закоr11, Украiпи <I Ipo ;lост},п до об'сктiв б1,:iвниu,гва. 1,ранспорту.
еjIсктрое1lергетикlt з Ilе,гоIо po]BIlTKy те.rскоrtl,ttiкаltiйних rtepeж>. чинlti на дсltь
наOраllня lIIllIIlocll ll lttt ЗaKtllttllt .il()I,oB()DlI. tIDc,,l\lcl,0lt якIlх с дост\,п .fo елеltеttтiв
iнфраструк,п,ри об'скга доступу. ,filoтb до завершення с,гроку r.x .lrii на yrloBax.
внзначенlлх,l,aKlrN|ll договораIt и.

Ila пiдставi зазначеного вишlе повiдомля€мо. що замовнико[! до змвlr про
прнсднання tra пiдстави ви]!rог пункт), 4.4,2 глави,1.4 роз;ri;lу IV Ko,reKc1, rrожуть
бу,гlt .lo;tatti докуrtенти, шо пiдтверджуtоть право B-racHocTi чl,r користування
об'скто:rt перухо}lого ltaliHa згiлно з виl\{ога}tи cTarTi l3З Господарського кодсксу
YKpailru. а llc вItlсllоч|lо коtliя 1tll9з9р1 з .1сlc1),Il},.

При чьому звертас}tо уваry. що згiдно з виlrогами cTaTTi 77 Закону Украilrи
<Про ринок елскгричноi енергii>. правопорушенням на pllнKy слектричноi енергii е.
зокре]t{а необrрунтована BiдlttlBa в лосryпi до систе]\1ll передачi або систеltи
рtlзподi-rу або у присднаннi _1о cиcTelrtlt переlачi або сl,tсте:vи розпо,tiлу. вiдмова в
приедлlаlttti елекIроустаllовок заllовнlлка до cllc,гelll{ перелачi або системи розпоrriл1,
з пiлстав. lte псредбачених Законом УкраiЪи "Про риlrок е.rекгричноi енергii".
за.l!lшення оператороil{ cиcтelttt передачi або ottepaTopo]\l cl{cтeмIl розпо.лi.rу заяви
про прl1сднання елекгроустановк1l замовнllка до систе},tl.r передачi або систелtlr
розlrоаi,rу з будь-якtлх пiлстав без розглялу. повернсння такоi заяви. за.llишення tJ без
ру,ху. Bi.llloBa 1, ii прийнятгi.

У разi скоення зазначеl{ого правопорушення на pIrHK), е:rсктричноi енергii
Рсryлятор приймае у межах cBoik повноважень рiшення llpo l{акlадення штрафiв у
розмiрi вiл 5 тисяч до l00 тисяч неоподатковуваних ltiHiMyr,riB доходiв гроittадяIl на
с},б'сктiв госпо.:lарюва[Iня. що Ilроtsадlть rосподарську дiялыIiсть lla pl{Hry.'

слекгричноi енергii,
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