
Умови надання послуги з розподілу електричної енергії 
 
Результатом розподілу електричної енергії на роздрібному ринку є забезпечення 

можливості отримання відповідним суб’єктом роздрібного ринку електричної енергії 
необхідного обсягу електричної енергії та рівня електричної потужності із забезпеченням 
параметрів якості електропостачання, які відповідають установленим стандартам, та 
категорії надійності електрозабезпечення відповідно до договору в точках приєднання 
електроустановок учасників роздрібного ринку. 

Основною умовою здійснення розподілу електричної енергії  в точку розподілу до 
електроустановки споживача* на території діяльності відповідного оператора системи є 
укладення Договору споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії (далі 
– Договір). 

Звертаємо Вашу увагу, що розподіл електричної енергії до точки розподілу 
електроустановки споживача не допускається  за відсутності діючого Договору. 

Споживачі укладають договір споживача про розподіл електричної енергії шляхом 
приєднання до публічного договору за наявності чинного паспорта точки розподілу**. 

Якщо за об’єктом оформлено паспорт точки (паспорти точок) розподілу, оператор 
системи розподілу не має права відмовити споживачу у приєднанні до договору 
споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. 

У разі незгоди споживача приєднуватися до умов договору про надання послуг з 
розподілу електричної енергії споживач не має права використовувати електричну енергію 
із системи розподілу та має подати оператору системи розподілу письмову заяву про 
припинення розподілу електричної енергії на його об’єкт. 

Фактом приєднання споживача до умов договору споживача про надання послуг з 
розподілу електричної енергії (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких 
дій, які свідчать про його бажання укласти договір споживача про надання послуг з 
розподілу електричної енергії, зокрема повернення (надання) підписаної заяви-
приєднання, сплата рахунка оператора системи розподілу та/або документально 
підтверджене споживання електричної енергії. 

Для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної 
енергії заявник у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки 
має надати оператору системи такі документи: 

1. заяву  про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження 
об’єкта та реквізитів заявника та наявності чинного паспорту точки розподілу; 

2. для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – 
ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; 

для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або 
реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття 
ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної 
влади і мають відмітку у паспорті); 

3. копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт 
(приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на 
земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці 
об’єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об’єкта споживача); 



4. копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення 
договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних 
осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності; 

5. копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або 
дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання 
послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, 
у разі якщо наявність такого дозволу є обов’язковою або зазначені документи вимагаються 
законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, 
копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для 
новозбудованих та реконструйованих електроустановок). 

У Договорі зазначаються величини дозволеної (договірної) та приєднаної 
потужності, які визначаються виходячи з проектних рішень та потужності наявних у 
споживача струмоприймачів. Звертаємо Вашу увагу, що всіма споживачами (крім 
побутових) подаються відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в 
наступному році з помісячним або поквартальним розподілом. 

  
*електроустановка – комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, що призначаються 
для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної 
енергії; 
** паспорт точки розподілу (передачі) – акт (документ), складений оператором системи, у 
якому зазначаються технічні параметри точки підключення споживача – потужність, 
дозволена до використання, приєднана потужність, межі балансової належності, 
однолінійна схема, формула донарахування втрат електричної енергії відповідно до 
Кодексу комерційного обліку, тип засобу/системи комерційного обліку, ЕІС-коди та інша 
технічна інформація, необхідна для електрозабезпечення об’єкта споживача за точками 
розподілу (передачі) електричної енергії; 

 


