
 
О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я 

до проєкту постанови НКРЕКП  
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352»  

 
 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) прийнято постанову 
НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352 «Про особливості тимчасового 
приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні 
воєнного стану», якою затверджено Порядок тимчасового приєднання 
електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану. 

У зв’язку із численними зверненнями учасників ринку, у тому числі 
асоціацій виробників електричної енергії з альтернативних джерел, та з метою 
сприяння розвитку альтернативної та відновлюваної енергетики 
Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики підготовлено 
проєкт постанови «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 
2022 року № 352», яким передбачено забезпечення можливості тимчасового 
приєднання на період дії на території України воєнного стану 
електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії. 

 
З огляду на зазначене, а також важливість питання, яке пропонується 

врегулювати, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики 
пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352». 

 
 
 

Директор  
Департаменту із регулювання  
відносин у сфері енергетики      А. Огньов 
 



 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 

 

 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін до 
постанови НКРЕКП  
від 26 березня 2022 року  
№ 352 
 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг» та у зв’язку з воєнним станом, введеним в Україні  
з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами 
Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня  
2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 
2022 року № 573, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 
року № 352 «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання 
електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану», 
такі зміни: 

 
1) у пункті 8: 
слово «Споживач» замінити словами «Побутовий споживач»; 
доповнити новим абзацом такого змісту: 
«Інший споживач електричної енергії (у тому числі енергетичний 

кооператив), приєднаний до електричних мереж оператора системи розподілу 
відповідно до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи 
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розподілу у період дії в Україні воєнного стану, має право здійснювати продаж 
виробленої власною генеруючою установкою електричної енергії згідно  
з вимогами Порядку продажу та обліку електричної енергії, виробленої 
споживачами, а також розрахунків за неї, затвердженого постановою НКРЕКП 
від 13 грудня 2019 року № 2804, у випадку, якщо відповідно до договору про 
тимчасове приєднання замовником (споживачем) було обрано точку 
приєднання, яка розташовується на межі його земельної ділянки (на території 
цієї земельної ділянки).»; 

 
2) унести до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до 

системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану зміни, що додаються. 
 
2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
 
 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Національної комісії, що  
здійснює державне регулювання у  
сферах енергетики та комунальних 
послуг 
______________ № __________ 
 
 

Зміни до Порядку тимчасового приєднання  
електроустановок до системи розподілу у період  

дії в Україні воєнного стану 
 

1. У пункті 1: 
 

1) в абзаці першому знак і слова «, призначених для споживання 
електричної енергії» виключити; 

 
2) доповнити новим абзацом такого змісту: 
«Тимчасове приєднання електроустановок замовників призначених для 

виробництва електричної енергії, здійснюється у разі розташування точки 
приєднання на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на 
території цієї земельної ділянки, з урахуванням особливостей, передбачених  
у пункті 10 цього Порядку.». 

 
2. Пункт 3 після слів «що використовується для» доповнити словами та 

знаками «тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх 
тимчасового проживання в модульних містечках, та для». 

 
3. У пункті 10: 

 
1) абзац перший після слів «що використовується для» доповнити 

словами та знаками «тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб 
з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для»; 

2) в абзаці другому слово «п’ятий» замінити словом «десятий»; 
 

3) абзац восьмий доповнити словами і знаками «на рівні напруги, 
заявленої замовником у заяві про тимчасове приєднання»; 
 

4) абзац сімнадцятий після слів та знаку «забезпечити виконання 
будівельно-монтажних робіт» доповнити словом «власних»; 

 
5) друге речення абзацу вісімнадцятого виключити; 
 

6) доповнити новими абзацами такого змісту: 
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«Замовник має право прийняти рішення про будівництво лінійної частини 
тимчасового приєднання самостійно, у тому числі із залученням підрядних 
організацій, які мають право на виконання зазначених робіт. 

У такому разі договір про тимчасове приєднання має містити такі 
положення: 

 
1) зобов’язання замовника щодо: 
розроблення та узгодження з оператором системи розподілу проєктної 

документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання на 
підставі отриманих технічних умов на тимчасове приєднання, 

виконання на користь оператора системи розподілу будівельно-монтажних 
та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної 
частини приєднання, 

передачі оператору системи розподілу розробленої та погодженої в 
установленому законодавством порядку з усіма заінтересованими сторонами 
проєктно-кошторисної документації на лінійну частину приєднання від точки 
забезпечення потужності до точки приєднання та землевпорядної документації 
на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної 
частини приєднання. При цьому замовник погоджує із оператором системи 
розподілу  лише проєктну документацію, без урахування кошторисної її частини, 

забезпечення відповідності технічного стану електричних установок і 
мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки 
приєднання вимогам нормативно-технічних документів, що підтверджується 
довідкою Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо огляду 
електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки 
забезпечення потужності до точки приєднання, наданою за результатами 
проведеного моніторингу безпеки постачання електричної енергії (за 
рекомендованою формою, наведеною у додатку 3 до Правил приведення 
тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану 
електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу), 

передачі введених в експлуатацію у встановленому порядку електричних 
установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення 
потужності до точки приєднання у власність відповідному оператору системи 
розподілу для подальшого здійснення оператором системи розподілу державної 
реєстрації права власності на зазначені установки і мережі; 

 
2) зобов’язання оператора системи розподілу протягом 5 робочих днів з 

дня прийняття на баланс лінійної частини приєднання від точки забезпечення 
потужності до точки приєднання надати Замовнику повідомлення про надання 
послуги з приєднання; 

 
3) послуга з приєднання вважається наданою з дати надання 

оператором системи розподілу Замовнику відповідного повідомлення; 
 



3 

 

 

 

4) плата за створення електричних мереж лінійної частини приєднання 
та компенсація відповідних витрат замовника не передбачається. 

Оператор системи розподілу не має права відмовити замовнику у реалізації 
права здійснювати будівництво лінійної частини приєднання самостійно, у тому 
числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання 
зазначених робіт. 

У разі обрання замовником альтернативної точки приєднання, яка 
знаходиться у мережах оператора системи розподілу і не передбачає здійснення 
реконструкції (технічного переоснащення) електричних мереж оператора 
системи розподілу, та здійснення замовником будівництва електричних мереж 
від точки приєднання до межі власної земельної ділянки, замовник послуги з 
тимчасового приєднання може ініціювати передачу у власність оператору 
системи розподілу електричних мереж від альтернативної точки приєднання до 
межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на територію цієї 
земельної ділянки до завершення процедури надання послуги з тимчасового 
приєднання у порядку, визначеному цим пунктом. 

Після передачі у власність оператору системи розподілу лінійної частини 
тимчасового приєднання, будівництво якої замовник виконав самостійно, точка 
приєднання розташовується на межі земельної ділянки замовника або, за згодою 
замовника, на території цієї земельної ділянки.». 

 
4. Абзац четвертий пункту 12 виключити. 
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим. 
 
5. Абзац перший пункту 13 викласти у такій редакції: 
«13. У разі тимчасового приєднання електроустановок замовника до 

електричних мереж із обраною замовником точкою приєднання, яка 
розташовується на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної 
ділянки) та здійсненням оператором системи розподілу будівництва лінійної 
частини приєднання, плата за приєднання лінійної частини розраховується 
згідно з договором про тимчасове приєднання на основі кошторису на виконання 
будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання. У разі прийняття 
замовником рішення здійснити самостійно будівництво лінійної частини 
приєднання з обраною точкою приєднання, яка розташовується на межі 
земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки), плата за 
тимчасове приєднання не нараховується.». 

 
6. У пункті 14: 
 
1) абзац перший після слів «точок приєднання» доповнити знаками і 

словами «, приймає рішення про сторону, відповідальну за будівництво лінійної 
частини приєднання з обраною точкою приєднання, яка розташовується на межі 
земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки),»; 
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2) абзац третій після слів і знаку «цієї земельної ділянки)» доповнити 
словами «та прийняття рішення про будівництво лінійної частини приєднання 
оператором системи розподілу»; 

 
3) в абзаці четвертому слова «Остаточна вартість» замінити словами і 

знаками «У разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної 
ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки) та прийняття рішення 
про будівництво лінійної частини приєднання оператором системи розподілу 
остаточна вартість». 

 
7. У пункті 15: 
 
1) після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого 

змісту: 
«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, із 
замовленою сумарною до приєднання потужністю до 1 МВт з урахуванням 
існуючої потужності генеруючих установок в мережах основного споживача  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.». 

У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами 
п’ятим – сьомим; 

 
2) абзац сьомий викласти у такій редакції: 
«У разі приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно 

переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, та 
тимчасової зміни технічних параметрів електроустановок замовників, 
призначених для споживання електричної енергії, суб’єкт господарювання не 
має права відмовити замовнику у тимчасовому приєднанні електроустановок до 
власних електричних мереж у випадку, якщо за результатами його роботи за 
останні три місяці у нього фіксувався резерв потужності його електроустановок, 
що більший або рівний замовленій до приєднання потужності електроустановок 
замовника.». 

 
8. Розділ «Вихідні дані щодо параметрів електроустановок замовника:» 

додатку 1 доповнити новим рядком такого змісту: 
«  
Приєднання електроустановок, 
призначених для виробництва 
електричної енергії (ТАК/НІ) 

 

                         ». 
Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики                                                                   А. Огньов 


