
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». 

З метою удосконалення процедури тимчасового приєднання 
електроустановок до електричних мереж у період дії в Україні воєнного стану 
Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики підготовлено 
проєкт постанови «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 
2022 року № 352», яким передбачено: 

відновлення роботи сервісу «Особистий кабінет замовника» на вебсайтах 
операторів систем розподілу, забезпечення можливості подачі замовником 
заяви про тимчасове приєднання і отримання замовником інформації в режимі 
онлайн щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються 
оператором системи розподілу для надання послуги з тимчасового приєднання, 
через сервіс «Особистий кабінет замовника»; 

забезпечення можливості приєднання електроустановок замовника до 
електричних мереж власника, який не є споживачем електричної енергії та 
оператором системи розподілу; 

уточнення процедури проходження окремих етапів подачі заяви про 
тимчасове приєднання; 

уточнення термінології тощо. 
Крім того, постановою НКРЕКП від 01.11.2022 № 1369 унесено зміни до 

Кодексу систем розподілу, якими, зокрема, доповнено розділ IV Кодексу 
новими главами 4.12 та 4.13, які визначають особливості  приєднання 
(підключення) споживачами генеруючих установок у власних електричних 
мережах та особливості приєднання (підключення) користувачами системи 
розподілу установок зберігання енергії у власних електричних мережах. 

Однак, для введення в дію зазначених глав існує необхідність внесення 
змін до пункту 3 постанови від  26.03.2022 № 352, яким зупинено дію розділу 
IV Кодексу систем розподілу. 

З огляду на зазначене, 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 затвердження 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, від 12 серпня 2022 
року № 573 та від 07 листопада 2022 року № 757/2022, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Затвердити Зміни  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» 
(далі – Зміни до постанови), що додаються. 

 
2. Операторам системи розподілу протягом 30 днів з дня набрання 

чинності цією постановою забезпечити доступ до сервісу «Особистий кабінет 
замовника» на власному офіційному вебсайті у мережі Інтернет замовникам 
послуги з тимчасового приєднання та послуги з приєднання, за укладеними до 
набрання чинності цієї постановою договорами, що не були завершені. 

 



  

 

 

 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття, крім підпунктів 2 та 
3 пункту 4 Змін до постанови, які набирають чинності через 30 днів з дня 
набрання чинності цієї постановою. 

 
 
 
 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

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

 
 

Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 26 березня 2022 року № 352 
 
 

1. Пункт 3 після слова «дію» доповнити словом, цифрами та знаками 
«глав 4.1 – 4.11». 

 
2. У пункті 5 слова, знаки та цифри «систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310» виключити. 
 
3. Абзац другий пункту 7 після цифр «63» доповнити знаками та 

цифрами «, 80, 89, 97». 
  
4. У Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи 

розподілу у період дії в Україні воєнного стану: 
 
1) у пункті 2: 
абзац другий після слів «суб’єктів господарювання» доповнити словами 

«або власників електричних мереж»; 
після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: 
«лінійна частина приєднання – електрична мережа, яка забезпечує 

живлення електроустановок замовника при тимчасовому приєднанні від точки 
забезпечення потужності до точки приєднання, розташованої на межі земельної 
ділянки замовника (території цієї земельної ділянки), або до місця 
розташування об’єкта замовника (при виборі замовником альтернативної точки 
приєднання) відповідного ступеня напруги;». 

У зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий вважати відповідно абзацами 
п’ятим та шостим; 

 
2) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту: 
«Оператор системи розподілу має забезпечити можливість подання 

замовником заяви про тимчасове приєднання та додатків до неї у електронній 
формі через сервіс «Особистий кабінет замовника» на власному офіційному 
вебсайті оператора у мережі Інтернет.»; 

 
3) абзац другий пункту 9 замінити десятьма новими абзацами такого 

змісту: 



  

 

 

 

«Реєстраційний номер заяви не пізніше ніж на другий робочий день після 
її реєстрації повідомляється замовнику в узгоджений з ним спосіб 
(електронною поштою, факсом, в особистому кабінеті замовника, за усним 
запитом замовника засобами телефонного/мобільного зв’язку тощо). 

З метою отримання замовником інформації в режимі онлайн щодо 
організаційних та технічних заходів, які здійснюються оператором системи 
розподілу для надання послуги з тимчасового приєднання, оператор системи 
розподілу має не пізніше ніж на другий робочий день після реєстрації заяви 
забезпечити замовнику послуги з тимчасового приєднання доступ до 
особистого кабінету на офіційному вебсайті оператора в мережі Інтернет 
шляхом направлення електронною поштою або SMS повідомлення на номер 
мобільного телефону замовника інформації про логін та пароль для доступу до 
особистого кабінету. 

Сервіс «Особистий кабінет замовника» має забезпечувати можливість: 
відображення поданої замовником заяви про тимчасове приєднання та 

доданих до неї документів; 
підписання договору про тимчасове приєднання електроустановок до 

електричних мереж та технічних умов на тимчасове приєднання 
кваліфікованим електронним підписом; 

отримання рахунка на сплату плати за тимчасове приєднання; 
відображення інформації щодо оплати замовником послуги з тимчасового 

приєднання; 
інформування замовника про стан надання оператором системи розподілу 

послуги з тимчасового приєднання та забезпечити відображення інформації про 
поточний стан виконання (виконано/на виконанні) відповідних організаційних 
та технічних заходів, які здійснюються оператором для надання послуги з 
тимчасового приєднання замовнику; 

отримання та підписання акта надання/отримання послуги з тимчасового 
приєднання кваліфікованим електронним підписом; 

подання в електронному вигляді заяви про оформлення паспорта точки 
розподілу, заяви-приєднання до договору споживача про надання послуг з 
розподілу/передачі електричної енергії.»; 

 
4) у пункті 10: 
після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту: 
«У разі відсутності повного комплекту документів та/або неналежного 

оформлення документів, що додаються до заяви, та/або неналежно заповненої 
замовником заяви про тимчасове приєднання (незаповнення колонки(нок) заяви 
або неправильне наповнення колонки), оператор системи розподілу приймає 
частину належним чином оформлених документів та протягом 2 робочих днів, 
починаючи з наступного робочого дня від дня реєстрації заяви про приєднання, 
інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження до них та 
виявлені невідповідності  з посиланням на вимоги цього Порядку та вносить 
відповідні дані до Інформації щодо поданих замовниками заяв та стану надання 
ОСР послуг з тимчасового приєднання. У разі наявності зауважень щодо 



  

 

 

 

неналежно заповненої замовником заяви про тимчасове приєднання до 
зауважень додається копія заяви, подана замовником.». 

У зв’язку з цим абзаци третій – тридцять другий вважати відповідно 
абзацами четвертим – тридцять третім; 

в абзацах шістнадцятому та вісімнадцятому слово «зовнішніх» 
виключити;  

 
5) в абзаці другому пункту 12 слово «зовнішніх» виключити;  
 
6) пункт 14 доповнити новим абзацом такого змісту: 
«Якщо замовник не оплатив виставлений оператором системи розподілу 

рахунок вартості надання послуги тимчасового приєднання (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)  протягом 20 днів 
з дня отримання відповідного рахунка договір про тимчасове приєднання 
вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності. У 
разі отримання оператором системи розподілу коштів від такого замовника 
після визначеного терміну оператор системи розподілу ініціює повернення 
зазначених коштів замовнику шляхом направлення повідомлення у спосіб, 
указаний замовником у заяві про тимчасове приєднання.»; 

 
7) після пункту 15 доповнити новим пунктом 16 такого змісту: 
«16. Власник електричних мереж, який є юридичною особою або 

фізичною особою-підприємцем, та не є споживачем електричної енергії (крім 
оператора системи розподілу) (далі – власник), має право за зверненням 
замовника погодити приєднання електроустановок замовника до власних 
електричних мереж на напрузі не вище 20 кВ. 

У разі згоди на приєднання об`єкта (електроустановок) замовника до 
власних електричних мереж власник разом із листом про погодження 
приєднання надає відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані із зазначенням 
власних реквізитів/даних. 

Оператор системи розподілу у технічних умовах про тимчасове 
приєднання враховує технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від власника 
електричних мереж, щодо організації комерційного обліку електричної енергії 
та забезпечення контролю дотримання дозволеної до використання потужності. 

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, власник 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.». 

У зв’язку з цим пункти 16 – 22 вважати відповідно пунктами 17 – 23; 



  

 

 

 

 
8) в абзаці першому пункту 19 знак та слова «, зовнішніх електричних 

мереж» замінити словами та знаком «та/або електричних мереж оператора 
системи розподілу»; 

 
9) у пункті 22 слова, знаки та цифри «системи розподілу відповідно до 

вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 
березня 2018 року № 310»  замінити словами та знаками «електричних мереж 
шляхом приведення у відповідність до вимог Кодексу в порядку, визначеному 
Правилами приведення тимчасово приєднаних на період дії на території 
України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу 
систем розподілу»; 

 
10) у розділі «Про результати розгляду цієї заяви прошу інформувати 

мене:» додатку 1 слова і абревіатуру «Номер мобільного телефону для для 
отримання SMS повідомлення із логіном та паролем для доступу до особистого 
кабінету» замінити словами, знаками і абревіатурами «в особистому кабінеті 
замовника на вебсайті ОСР (необхідно вказати номер мобільного телефону для 
отримання SMS повідомлення із логіном та паролем для доступу до особистого 
кабінету)»; 

 
11) в абзаці другому пункту 14 додатка 2 слово «зовнішніх» виключити. 
 
5. У Правилах приведення тимчасово приєднаних на період дії на 

території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог 
Кодексу систем розподілу: 

 
1) в абзаці четвертому підпункту 2 пунктів 8 та 9 слово «замовнику» 

виключити; 
 

2) у пункті 12: 
в абзацах першому та другому слова та знак «оператору системи 

розподілу для можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт 
зовнішніх електричних мереж» замінити словами та знаком «для можливості 
забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт електричних мереж 
оператора системи розподілу»; 

в абзаці третьому слово «зовнішніх» виключити, а після слова «мереж» 
доповнити словами «оператора системи розподілу»; 

 
3) у додатку 1: 
у розділі «Характеристика об’єкта замовника:» слова, знаки та 

абревіатуру «Вартість надання замовником власних ресурсів (товарно-
матеріальні цінності, виконання робіт тощо) оператору системи розподілу для 
можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх 
електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) 
(тис. грн (без ПДВ))» замінити словами знаками та абревіатурою «Вартість 



  

 

 

 

надання замовником власних ресурсів (товарно-матеріальні цінності, виконання 
робіт тощо) для можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних 
робіт електричних мереж оператора системи розподілу (нове будівництво, 
реконструкція, технічне переоснащення) (тис. грн (без ПДВ))»; 

у пункті 3 розділу «До заяви про приєднання додаються документи:» 
слова «оператору системи розподілу для можливості забезпечення виконання 
будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж» замінити словами 
«для можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт 
електричних мереж оператора системи розподілу». 

 
 
 
 

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики                                                                   А. Огньов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


