
Умови надання доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії  
(пункт11.1 Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 310) 

 
1. Цей розділ визначає загальні умови надання доступу до системи розподілу та умови надання послуг з розподілу 

електричної енергії та поширюється на операторів системи розподілу (далі – ОСР) та Користувачів (споживачів, 

електропостачальників, виробників), операторів малої системи розподілу (далі – ОМСР), а також споживачів, що 

приєднані до електричних мереж інших власників, які не є ОСР. 

 

2. ОСР здійснює діяльність з розподілу електричної енергії та надає послуги з розподілу електричної енергії 

Користувачам своєї системи розподілу в межах території ліцензованої діяльності на підставі відповідної ліцензії, 

виданої Регулятором. 

 

У випадках, визначених цим Кодексом, ОСР забезпечує розподіл електричної енергії електричними мережами інших 

власників, які не є ОСР або ОМСР. 

 

3. Користувачі, які в установленому цим Кодексом порядку виконали вимоги щодо приєднання до системи розподілу, 

мають право на доступ до системи розподілу та на отримання послуг з розподілу електричної енергії від відповідного 

ОСР. 

 

4. ОСР забезпечує доступ третіх сторін до своєї системи розподілу та надає послуги з розподілу електричної енергії на 

прозорих та недискримінаційних умовах. 

 

5. ОСР не має права відмовити у доступі до своєї системи розподілу, крім випадків недостатньої пропускної 

спроможності. При цьому ОСР має надати обґрунтування причини такої відмови, яка має базуватися на об'єктивних і 

технічно та економічно обґрунтованих критеріях, а також інформацію про обґрунтований строк, необхідний для 

створення резерву пропускної спроможності мереж відповідно до затвердженого Регулятором плану розвитку системи 

передачі або системи розподілу. 

 

6. Доступ до системи розподілу та послуги з розподілу надаються на підставі договору про надання послуг з розподілу 

електричної енергії, укладеного між ОСР та Користувачем відповідно до цього Кодексу. Договір про надання послуг з 

розподілу електричної енергії визначає зобов'язання ОСР забезпечити розподіл електричної енергії в межах 

замовленого Користувачем обсягу потужності за тарифами, що встановлюються Регулятором. 

 

7. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії має бути укладений по усіх точках приєднання 

електроустановок Користувача на території відповідного ОСР, а також по точках приєднання споживачів, 

електроустановки яких приєднані до електричних мереж інших власників, які не є ОСР або ОМСР. 

 

Непобутові споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж ОСР, для забезпечення розподілу електричної 

енергії до їх точки(ок) приєднання електроустановок зобов'язані укласти договір про розподіл з ОСР, до мереж якого 

вони приєднані. 

 

Побутові споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж ОСР, для забезпечення розподілу електричної енергії 

до їх точки приєднання електроустановок зобов'язані укласти договір про розподіл з ОСР, до мереж якого вони 

приєднані. 

 

Для забезпечення розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в 

мережі ОСР електричними мережами, що не належать ОСР, між ОСР та відповідним власником мереж, який не є ОСР 

(та ОМСР), відповідно до цього Кодексу укладається договір щодо спільного використання електричних мереж 

відповідно до Правил роздрібного ринку. 

 

8. Якщо ОСР здійснює розподіл електричної енергії в точку(и) приєднання електроустановок виробника, призначених 

тільки для споживання, такий виробник прирівнюється до споживача та має права і обов'язки споживача. 

 

9. Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється за тарифами, які встановлюються Регулятором 

відповідно до затвердженої ним методики. 

 

10. ОСР забезпечує Користувачів інформацією, необхідною для вільного та ефективного доступу та використання 

системи розподілу, у тому числі щодо умов надання доступу та послуг з розподілу (включаючи тарифи) та показників 

якості електропостачання, відповідно до цього Кодексу. 

 

11. Користувачі мають право отримувати консультації від ОСР та подавати до ОСР звернення/скарги/претензії щодо 

умов надання доступу та послуг з розподілу електричної енергії, якості електропостачання. 

 

12. ОСР повинен розглядати скарги замовників та Користувачів, зокрема щодо надання доступу та послуг з розподілу 

електричної енергії, якості електропостачання, у порядку, визначеному розділом XIII цього Кодексу. 


