Порядок дій замовника (ЮО та ФОП) 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 постачання
електричної енергії 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 за 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 «Киїобленерго» в межах виконання договору про приєднання забезпечує:
1. Розробку та видачу договору про приєднання та технічних умов;
2. Виконання 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 в однотарифному 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 облашутвання 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 постачання
електричної енергії та підключення Вам необхідно надати заяву на ім'я начальника відповідного
районного підрозділу ПАТ«Київобленерго» та наступні документи:
- відомості щодо роду виробничої діяльності, місцезнаходження та банківських реквізитів
замовника;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію та витяг з єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців;
- копію Статуту;
- копію свідоцтва платника ПДВ або копію витягу з Реєстру платників ПДВ;
- копію свідоцтва платника єдиного податку або копію витягу з Реєстру платників єдиного
податку;
- копію наказу про призначення керівника підприємства;
- копію належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка
уповноважена підписувати договори;
- копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення) або
копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі
відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);
- в разі підключення тимчасових споруд – відповідний дозвіл на розміщення виконавчим
органом місцевого самоврядування;
- копію декларації про початок будівельних робіт ( при приєднанні будівельного майданчика);
- акт розмежування балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності
сторін;
- однолінійну схема електропостачання об'єкта;
- відомості щодо розрахункових засобів обліку (тип, марка, технічні характеристики тощо), копії
їх паспортів, а в разі встановлення засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та
локального устаткування збору і обробки даних протоколи їх параметризації, виконані/перевірені
службою
експлуатації
обліку
електричної
енергії
та
метрології
ПАТ «Київобленерго»;
- заявку на очікуваний обсяг споживання електричної енергії та величини споживання
електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми (за
необхідності);
- довідку про укладені державні контракти (за наявності);
- акти екологічної, аварійної та технологічної броні споживача (за наявності);
- в разі реконструкції електричної мережі замовника, що не потребує введення в експлуатацію
об’єкта органом державного архітектурно-будівельного контролю - акт приймання-здавання технічно
переоснащених або замінених складових частин об’єктів електричних мереж;
- в разі нового будівництва - документ, що підтверджує введення об’єкта та електричних мереж
від точки приєднання до струмоприймачів замовника в експлуатацію у порядку, встановленому
законодавством у сфері містобудування та регіональних нормативних документів;
- довідку про перелік субспоживачів (у разі їх наявності), дані розрахункових засобів обліку
субспоживачів;
- список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу (прізвище, ім'я, по батькові,
посада, кваліфікаційна група з електробезпеки (копія посвідчення), копія наказу про призначення або
відповідного договору, номери контактних телефонів), які відповідають за електрогосподарство та/або
яким дозволяється від імені споживача давати заявки на відключення та підключення електроустановок,
вести оперативні переговори та записи.
В разі улаштування вуличного освітлення з використанням мереж електропередавальної
організації:
- робочий проект із позитивним рішенням про погодження проекту.
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