Порядок дій замовника (фізичної особи) після отримання технічних умов приєднання,
які не є стандартним.
Зверніть увагу! При новому будівництві, або реконструкції, відповідно до закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності» підставою для укладання договору про
користування електричною енергією є зареєстрована декларація про готовність об`єкта до
експлуатації або сертифікат відповідності об'єкта проектній документації, державним
будівельним нормам, стандартам і правилам, з подальшим включенням даних про такий
об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на
зазначений об'єкт.
Ви отримали технічні умови та уклали договір про приєднання до електричних мереж.
Вартість приєднання визначається у кожному випадку окремо на підставі проектної
документації відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання і оформлюється у вигляді
Додаткової угоди до Договору про приєднання.
1. Після укладання договору про приєднання Вам необхідно забезпечити розробку
проектної документації за вихідними даними технічних умов. За вимогами технічних умов
забезпечується виконання двох проектів:
- одного проекту – у відповідності до вимог розділу І технічних умов (мережі, що будуть
знаходитись на балансі замовника, далі – внутрішнє електропостачання). Проектна документація
виготовляється в чотирьох екземплярах.;
- другого проекту – у відповідності до вимог розділу ІІ технічних умов (мережі, що будуть
знаходитись на балансі електропередавальної організації, далі – зовнішнє електропостачання).
Проектна документація виготовляється в п’яти екземплярах – один залишається в замовника,
чотири передаються за актом приймання-передачі електропередавальній організації.
2. Проектна документація підлягає погодженню в структурному підрозділі Товариства, що
зазначений в технічних умовах.
Погодження проектної документації підлягає оплаті за окремим договором.
3. Після отримання позитивного рішення про погодження проектна документація:
- на внутрішнє електропостачання – залишається у замовника;
- на зовнішнє електропостачання – передається в чотирьох примірниках
електропередавальній організації за актом приймання-передачі.
4. В разі необхідності оформлення права власності або користування земельними ділянками
під будівництво мереж зовнішнього електропостачання замовнику видається довіреність для
оформлення документів на ім’я електропередавальної організації.
5. Після передачі проектної документації на зовнішнє електропостачання та, в разі
необхідності, оформлення права власності або користування земельними ділянками,
електропередавальна організація виконує розрахунок плати за приєднання у відповідності до
«Методики розрахунку плати за приєднання», затв. 12.02.2013р. постановою НКРЕ №115.
6. Вартість та плата за приєднання оформлюється Додатковою угодою до Договору про
приєднання.
7. Укладання Додаткової угоди.
8. Оплата вартості приєднання до електричних мереж.
У вартість приєднання входить (зовнішнє електропостачання):
- розробка та видача технічних умов та договору про приєднання;
- виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт;
- введення в експлуатацію електричних мереж;
- підготовка договору про постачання електричною енергією;
- підключення об’єкту.
9. Про введення мереж зовнішнього електропостачання (готовність до підключення зі
сторони електропередавальної організації) Ви будете повідомлені листом на протязі 5 днів з дати
введення мереж.

Після узгодження проектної документації на внутрішнє електропостачання замовник
повинен забезпечити додатково:
1. Виконання будівельно-монтажних робіт.
2. Виконання лабораторних робіт з виміру опору ізоляції внутрішньобудинкових мереж та
опору контуру повторного заземлення. Роботи повинна виконувати організація, яка має
відповідну ліцензію.
3. Введення в експлуатацію в установленому законодавством порядку мереж внутрішнього
електропостачання та об’єкту приєднання.
Після введення в експлуатацію об’єкта замовника для укладення договору про
користування електроенергією надається заява на ім'я начальника відповідного районного
підрозділу ПАТ «Київобленерго» наступні документи:
- копія документа, яким визначено право власності на житловий будинок або в разі
нового будівництва - документа, що підтверджує введення об’єкта замовника в експлуатацію в
порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та регіональних нормативних
документів;
- копія будівельного паспорту (при приєднанні будівельного майданчика);
- копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт (при приєднанні
будівельного майданчика);
- копію паспорту та ідентифікаційного коду з пред’явленням оригіналів;
- акт технічного огляду;
- у разі наявності передбачених державних гарантій на пільги – документи, які
це підтверджують.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ НЕОБХІДНО
ЗВЕРТАТИСЬ ЗІ СТАЦІОНАРНОГО
ТЕЛЕФОНУ 494-43-20

