Порядок дій замовника (фізичної особи) після отримання технічних умов приєднання,
яке 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 приєднання та уклали договір про приєднання до електричних
мереж. Послуга з приєднання надається після оплати вартості приєднання в повному обсязі.
Відповідно до договору про приєднання до електричних мереж, ПАТ «Київобленерго»
виконує необхідний обсяг робіт в межах договору про приєднання, а саме від точки
забезпечення потужності до точки приєднання.
ПАТ «Київобленерго» в межах виконання договору про приєднання забезпечує:
1. Розробку та видачу договору про приєднання та технічних умов;
2. Виготовлення проектної документації від точки забезпечення потужності до точки
приєднання;
3. Оформлення права власності або користування земельними ділянками під будівництво
(у разі необхідності) об’єктів електроенергетики;
4. Виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт від точки
забезпечення потужності до точки приєднання;
5. Облаштування вузла обліку електричної енергії воднотарифному виконанні;
6. Введення в експлуатацію, в установленому порядку, реконструйованих, побудованих,
модернізованих електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання;
7. Первинне підключення об’єкту.
Замовник повинен перед укладанням договору забезпечити:
1. Виконання робіт з облаштування електричних мереж від точки приєднання до власних
струмоприймачів (побудувати лінію живлення від вихідних клем лічильника), роботи з виміру
опору ізоляції внутрішньобудинкових мереж та опору контуру повторного заземлення (надати
протоколи відповідних вимірів). Лабораторні роботи повинна виконувати організація, яка має
відповідну ліцензію;
2. Введення в експлуатацію об’єкту приєднання в Порядку, встановленому законодавством
у сфері містобудування та регіональних нормативних документів.
Після введення в експлуатацію об’єкта замовника для укладення договору про
користування електричною енергією та підключення Вам необхідно надати заяву на ім'я
начальника відповідного районного підрозділу Товариства та наступні документи:

- копія документа, яким визначено право власності на житловий будинок або, в разі
нового будівництва - документу, що підтверджує введення об’єкта замовника в експлуатацію в
порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та регіональних нормативних
документів;
- копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт (при приєднанні
будівельного майданчика);
- акт розмежування балансової належності електроустановок та експлуатаційної
відповідальності сторін (у разі наявності на балансі споживача електромереж напругою вище 1
кВ);
- копія паспорту та ідентифікаційного коду з пред’явленням оригіналів;
- у разі наявності передбачених державних гарантій на пільги – документи, які це
підтверджують.
При цьому копії документів надаються або з пред’явленням оригіналу та його звіркою
відповідальною особою, або нотаріально завірені.
У разі, якщо будинок замовника в установленому порядку обладнаний
електроопалювальними установками та/або електроплитою, для застосування відповідного
тарифу за спожиту електроенергію замовником додатково надається Дозвіл на застосування
електронагрівального обладнання, який отримується у службі технічного аудиту
ПАТ «Київобленерго» за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 1-а.
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