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У зв'язку iз надходженням до Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе
державне реryлювання у сферах енергетики та комунальних пос,туг (далi -
НКРЕКП, Регулятор), звернень операторiв систем розподiлу шодо порядку

укладення договорiв про при€днання об'€ктiв, розташованих за однiсю
адресою, повiдомля€мо.

Вимоги та правила, якi регулюють взасмовiдносини операторiв систем

розподiлу, оператора системи передачi (даr,i - ОСП), користувачiв системи
розподiлу (да.лli - Корисryвачi) та замовникiв послуг з приеднання щодо
оперативного та технологiчного управлiння системою розподiлу, ii розвитку та
експлуатацii, забезпечення доступу та при€днання електроустановок,
визначенi Кодексом систем розподiлу, затвердженим постановою НКРЕКП вiд
14.03.2018 Nч 3l0 (лалi Кодекс).

Особливостi при€днання електроустановок замовника реryлюються
роздiлом IV Кодексу.

Згiдно з вимогами пункту 4. 1.25 глави 4.1 роздiлу IV Кодексу, для
споживачiв з iндивiдуальною забудовою житла за однi€ю адресою у разi
перерозподiлу потужност1 мlж власниками (спiввласниками) без змlни
cyMapHoi величини приеднаноi потужностi об'екта архiтектури, без змiни
категорii електроустановок щодо надiйностi електропостачання послуга з
при€днання та технiчнi умови не надаються. За необхiдностi здiйснення
монтажу (лемонтажу) додаткових елементiв електричноi мережi вiдповiдна

реконструкчiя може здiйснюватися ОСР згiдно з окремим договором.
Новостворений споживач (замовник зазначеного присднання) забезпечуе

на загаJIьних засадах улаштування вузла комерцiйного облiку електричноi
енергii вiдповiдно до Кодексу комерцiйного облiку.

Згiдно з вимогами пункту |.|.2 глави 1.1 роздiлу I Правил роздрiбвого
ринку електричноi енергii, затверджених постановою НКРЕКП вiд 14.03.2018
Ns 312, об'ект побутового споживача - це житловий будинок (частина
будинку), кеарFира або будiвля, якi розмiценi за однiею адресою та належать
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однiй фiзичнiй особi або декiльком фiзичним особам на правах власностi або
користування.

Згiдно з вимогами пунктiв 5.1.19 та 5.1.21 глави 5.1 роздiлу V Кодексу
комерцiйного облiку електричноi енергii, затвердженого постановою НКРЕКП
вiд 14.03.2018 Nч 3l l (у редакцii постанови НКРЕКП вiд 20.03.2020 Nо 7l6), у
квартирах, будинках, приватних домогосподарствах або iнших об'ектах
iнливiлуального побутового споживача, розташованих за однiсю адресою
установлюеться одцц засб комерцiйного облiку електричноl енергll (ЗКО) для
побутових потреб нез€шежно вiд кiлькостi господарських будiвель,

У разi роздiлення облiку за наявностi декiлькох власникiв квартири
(булинку, домогосподарства) у встановленому законодавством порядку ЗКО
встановлюсться для кожного з них. Водночас оплата послуг з улаштування або
реконструкцii ЗКО здiйснюеться за рахунок осiб, з iнiцiативи яких
проводиться вiдповiдне роздiлення.

Звертаемо увагу, що згiдно з вимогами статгi 355 [_{ивiльного кодексу
УкраiЪи, майно може належати особам на правi спiльноi частковоi або на правi
спiльноТ cyMicHoi власностi.

При цьому, згiдно з вимогами cTaTTi 364 Ilивiльного кодексу Украiни,
спiввласник мас право на видiл у HaTypi частки iз майна, що е у спiльнiй
частковiй власностi.

Згiдно з вимогами пункту 2.2 Iнструкцiя щодо проведеннJI подiлу, видiлу
та розрахунку часток об'ектiв нерухомого майна, затвердженоi наказом
MiHicTepcTBa з питань житлово-комуЕального господарства Украiни вiд
l8.06.2007 Ns 55, подiл на самостiйнi об'екти нерухо {ого майна провадиться
вiдповiдно до законодавства з наданням кожному об'екту поштовоi адреси.

На пiдставi зазЕаченого повiдомляемо, що перерозподiл потужностi мiж
спiввласниками об'екту, улаштування для кожного з них окремого ЗКО та
вiдповiдно i отримання послуги з приеднанЕя частин булiвлi до електричних
мереж (у разi виникнення у спiввласникiв необхiдностi змiни технiчних
параметрiв) може бути здiйснено лише у випадку видiлення частки майна
кожного спiввласника об'екта в HaTypi та присво€ння кожнiй iз частин об'скту
окремоТ поштовоi алреси.
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