Роз’яснення щодо укладання
електричних мереж системи розподілу

договорів

про

приєднання

до

У відповідності до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою
НКРЕКП № 310 від 14.03.2018 року, до якого було внесено зміни постановами
НКРЕКП № 2595 від 03.12.2019 року, № 1209 від 24.06.2020 року та № 717 від
28.04.2021 року, послуга з приєднання надається Товариством на підставі типових
договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу, які є публічними
договорами приєднання та укладаються з урахуванням статей 633, 634, 641, 642
Цивільного кодексу України.
Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником
належним чином оформленої заяви про приєднання за формою та документів, що
додаються до неї.
Якщо замовник не оплатив послугу з нестандартного приєднання протягом 20
днів, такий договір вважається не укладеним, а технічні умови такими, що не набрали
чинності.
Замовник послуги з приєднання, у будь-який зручний для нього спосіб
(особисто, поштою, через вебсайт Товариства) звертається до ОСР із заявою про
приєднання до умов договору за типовою формою.
До заяви про приєднання додаються документи:
1) копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному
державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);
2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на
представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;
3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом
нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно;
4) графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта
(об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання
(для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
5) ТЕО (у визначених цим Кодексом випадках, в інших випадках - за наявності);
6) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або
відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки.
У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті
архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об'єкті архітектури
до заяви про приєднання додатково додаються:
1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом
архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах,
фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);

2) копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів
телекомунікації відповідно до Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж");
3) графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта
(об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання
(для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
4) лист-погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено
будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, технічних засобів
телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі
земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна
фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.
У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог
законодавства України, замовником з приєднання індустріального парку
додатково до заяви додаються:
1) копія документа на право власності чи користування земельною ділянкою,
кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;
2) копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків;
3) копія договору про створення та функціонування індустріального парку (якщо
замовником послуги з приєднання індустріального парку є керуюча компанія
індустріального парку).

