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ОРІЄНТИР № 11
пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому
законодавством порядку.

10. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та їх одержувачі пода-
ють Укрєвроінфрапроекту звіти про використання бюджетних коштів, фак-
тично виконані обсяги робіт за рахунок таких коштів за формою і в строки, ви-
значені Укрєвроінфрапроектом.

11. Головний розпорядник бюджетних коштів подає у строки, визначені для
подання річної фінансової та бюджетної звітності, Мінфіну і Мінекономроз-
витку річний звіт про виконання паспорту бюджетної програми за формою, за-
твердженою Мінфіном.

12. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших бюджетних про-

грам;
оплату посередницьких послуг.
13. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів

здійснюється відповідно до законодавства.
14. У разі невиконання бюджетної програми до головного розпорядника

бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержу-
вачів бюджетних коштів) застосовуються заходи впливу, визначені бюджетним
законодавством.

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 березня 2013 р. № 103-р
Київ

Про затвердження плану першочергових
заходів щодо удосконалення законодавства

з питань проведення виборів
1. Затвердити план першочергових заходів щодо удосконалення законодав-

ства з питань проведення виборів, що додається.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади подати

до 1 червня та до 1 листопада 2013 р. Кабінетові Міністрів України інформацію
про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 2013 р. № 103-р
ПЛАН

першочергових заходів щодо удосконалення законодавства 
з питань проведення виборів

1. Опрацювати висновки та рекомендації Місії із спостереження за виборами
народних депутатів України 28 жовтня 2012 р. ОБСЄ/БДІПЛ та інших місій офі-
ційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій та підго-
тувати і внести в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення за-
конодавства про вибори народних депутатів України, зокрема щодо:

критеріїв, з урахуванням яких здійснюється утворення одномандатних ви-
борчих округів;

процедури виправлення помилок і неточностей у документах, поданих для
реєстрації кандидатів у депутати;

проведення навчання для осіб, які претендують на виконання повноважень
члена окружної, дільничної виборчої комісії;

порядку проведення жеребкування стосовно включення кандидатур до
складу окружних та дільничних виборчих комісій;

зменшення кількості членів дільничних виборчих комісій;
перерозподілу повноважень між Центральною виборчою комісією та окруж-

ними виборчими комісіями в частині організації виборчого процесу в одноман-
датних виборчих округах;

уточнення підстав для прийняття Центральною виборчою комісією за ре-
зультатами виявлення фактів порушення виборчого законодавства рішення
про попередження партії, кандидати в депутати від якої включені до виборчого
списку партії, або окремого кандидата в депутати;

проведення передвиборної агітації;
надання офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних ор-

ганізацій права отримувати копії протоколів про прийняття окружною вибор-
чою комісією виборчих бюлетенів, передачу дільничним виборчим комісіям
виборчих бюлетенів, підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та під-
сумки голосування у відповідному виборчому окрузі;

уточнення обставин (фактів), на підставі яких голосування на виборчій діль-
ниці може бути визнано недійсним;

уточнення підстав для прийняття рішення про повторний підрахунок голосів
виборців на виборчій дільниці та порядку його проведення;

порядку розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною ви-
борчою комісією;

надання окружним виборчим комісіям та Центральній виборчій комісії права
вносити зміни до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій діль-
ниці та про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі з метою
виправлення неточностей (описок чи помилок);

оприлюднення Центральною виборчою комісією до встановлення Комісією
результатів виборів на її офіційному веб-сайті результатів голосування вибор-
ців на кожній виборчій дільниці із зазначенням усіх відомостей, що передбачені
протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців;

оприлюднення Центральною виборчою комісією інформації стосовно всіх
поданих до Комісії скарг, що стосуються процесу виборів народних депутатів,
та результатів їх розгляду;

порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу
виборів депутатів.

Мін’юст,
Центральна виборча комісія (за згодою).
До 30 квітня 2013 року.

2. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону Ук-
раїни «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (реєстраційний
номер 1076 від 12 грудня 2012 року).

Держкомтелерадіо.
До прийняття Закону.

3. Підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Мі-
ністрів України:

1) законопроект щодо реформування державних і комунальних друкованих
засобів масової інформації.

Держкомтелерадіо.
До 30 квітня 2013 року;

2) пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання ді-
яльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, висвітлення в
них інформації про вибори, підвищення рівня незалежності засобів масової ін-
формації із забезпеченням дотримання принципу політичного плюралізму.

Держкомтелерадіо,
Мін’юст,
Національна рада з питань телебачення 
і радіомовлення (за згодою),
Центральна виборча комісія (за згодою).
До 30 квітня 2013 року.

4. Забезпечити виконання завдання, визначеного пунктом 6 розділу V На-
ціональної антикорупційної стратегії на 2011—2015 роки, схваленої Указом
Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001.

Мін’юст,
Мінфін,
Центральна виборча комісія (за згодою).
До 30 квітня 2013 року.

5. Провести аналіз фактів порушення законодавства під час проведення ви-
борів народних депутатів України у 2012 році та внести в установленому по-
рядку пропозиції щодо запобігання таким порушенням у подальшому.

МВС.
До 30 квітня 2013 року.

6. Організувати та провести обговорення законопроектів, розроблення яких
передбачено цим планом заходів, за участю залучених МЗС експертів Ради Єв-
ропи, ОБСЄ та ЄС.

Центральні органи виконавчої влади, відповідальні 
за підготовку законопроектів,
МЗС.
До прийняття відповідних законів.

7. Організувати відповідно до компетенції проведення громадського обго-
ворення пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань проведення
виборів.

Мін’юст,
МВС,
Держкомтелерадіо.
До прийняття відповідних законів.

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 березня 2013 р. № 111-р
Київ

Про затвердження чисельності громадян
України, що підлягають призову на строкову

військову службу, обсягу видатків 
для проведення призову у квітні — травні

2013 року
1. Затвердити:
чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову

службу у квітні — травні 2013 р., з Автономної Республіки Крим, областей, м.
Києва згідно з додатком 1;

обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову вій-
ськову службу у квітні — травні 2013 р. згідно з додатком 2.

2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству ін-
фраструктури перерахувати до 2 квітня ц. р. кошти на рахунки військового ко-
місаріату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського міського військо-
вих комісаріатів в обсязі, затвердженому цим розпорядженням.

3. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури перерахувати
до 2 квітня ц. р. кошти Міністерству оборони за перевезення та харчування гро-
мадян України, призваних на строкову військову службу до внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ та Державної спеціальної служби транспорту, в
сумі 1022 736 гривень та 236 016 гривень відповідно.

4. Міністерству оборони:
забезпечити проїзними документами громадян України, призваних на стро-

кову військову службу, для прямування від збірних пунктів військового комі-
саріату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського міського військових
комісаріатів до місця служби, а також забезпечити їх харчування під час пере-
бування в зазначених пунктах і дорозі;

використати за призначенням перераховані від Міністерства внутрішніх
справ і Міністерства інфраструктури кошти у визначених пунктом 3 цього роз-
порядження обсягах.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській міській
державним адміністраціям забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з під-
готовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову
службу у квітні — травні 2013 року.

6. Виконання цього розпорядження здійснити в межах відповідних бюджет-
них призначень, установлених Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх
справ і Міністерству інфраструктури.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
Додаток 1

до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2013 р. № 111-р

ЧИСЕЛЬНІСТЬ
громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу

у квітні — травні 2013 р., з Автономної Республіки Крим, областей, 
м. Києва

(осіб)

Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 6 березня 2013 р. № 111-р
ОБСЯГ

видатків для проведення призову громадян України на строкову
військову службу у квітні — травні 2013 року

(гривень)

Примітка. Сума коштів, необхідних для підготовки та проведення призову на строкову
військову службу одного призовника, становить 93 гривні 13 копійок (без
урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призва-
них на строкову військову службу, із збірних пунктів військового комісаріату
Автономної Республіки Крим, обласних, Київського міського військових ко-
місаріатів до місця служби).

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 березня 2013 р. № 113-р
Київ

Про передачу нерухомого майна 
в м. Мукачевому до сфери управління

Міністерства внутрішніх справ
Передати нерухоме майно за переліком згідно з додатком по вул. Космо-

навтів у м. Мукачевому (Закарпатська область) із сфери управління Держав-
ного космічного агентства до сфери управління Міністерства внутрішніх справ.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
Додаток — на сайті «УК»

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 березня 2013 р. № 114-р
Київ

Про затвердження скоригованого проекту
та титулу будови «Будівництво дільниці
третьої лінії Харківського метрополітену 

від станції «Наукова» до станції 
«Проспект Перемоги»

1. Затвердити поданий Харківською облдержадміністрацією скоригований
проект «Будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену від стан-
ції «Наукова» до станції «Проспект Перемоги», розроблений приватним акціо-
нерним товариством «Харківметропроект» та рекомендований до затвер-
дження державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства ре-
гіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з
такими основними техніко-економічними показниками:

Найменування 
регіону 

Підлягає 
відправлен-
ню у війська, 

усього 

У тому числі для 

Збройних 
Сил 

внутріш-
ніх військ 
МВС 

Держ-
спец-
транс-
служби 

Автономна 
Республіка 
Крим 

750 350 350 50 

Область:     
Вінницька 450 220 190 40 
Волинська 350 180 140 30 
Дніпропетровська 850 570 250 30 
Донецька 800 399 351 50 
Житомирська 501 315 136 50 
Закарпатська 390 185 120 85 
Запорізька 700 340 310 50 
Івано-
Франківська 

380 185 165 30 

Київська 525 310 190 25 
Кіровоградська 500 140 310 50 
Луганська 700 340 310 50 
Львівська 800 590 130 80 
Миколаївська 500 245 210 45 
Одеська 800 390 360 50 
Полтавська 500 310 140 50 
Рівненська 370 185 150 35 
Сумська 444 269 130 45 
Тернопільська 350 185 130 35 
Харківська 535 310 170 55 
Херсонська 500 240 220 40 
Хмельницька 460 230 185 45 
Черкаська 490 300 140 50 
Чернівецька 350 182 133 35 
Чернігівська 490 290 130 70 
м. Київ 415 240 150 25 
Усього  13 900 7 500 5 200 1 200 

 

 
 

Найменування 
регіону 

Загальний 
обсяг 

видатків 

У тому числі для 

Збройних 
Сил 

внутрішніх 
військ 
МВС 

Держспец-
транс-
служби 

Автономна 
Республіка 
Крим 

69847,5 32595,5 32595,5 4656,5 

Область:     
Вінницька 41908,5 20488,6 17694,7 3725,2 
Волинська 32595,5 16763,4 13038,2 2793,9 
Дніпропетровська 79160,5 53084,1 23282,5 2793,9 
Донецька 74504 37158,87 32688,63 4656,5 
Житомирська 46658,13 29335,95 12665,68 4656,5 
Закарпатська 36320,7 17229,05 11175,6 7916,05 
Запорізька 65191 31664,2 28870,3 4656,5 
Івано-
Франківська 35389,4 17229,05 15366,45 2793,9 

Київська 48893,25 28870,3 17694,7 2328,25 
Кіровоградська 46565 13038,2 28870,3 4656,5 
Луганська 65191 31664,2 28870,3 4656,5 
Львівська 74504 54946,7 12106,9 7450,4 
Миколаївська 46565 22816,85 19557,3 4190,85 
Одеська 74504 36320,7 33526,8 4656,5 
Полтавська 46565 28870,3 13038,2 4656,5 
Рівненська 34458,1 17229,05 13969,5 3259,55 
Сумська 41349,72 25051,97 12106,9 4190,85 
Тернопільська 32595,5 17229,05 12106,9 3259,55 
Харківська 49824,55 28870,3 15832,1 5122,15 
Херсонська 46565 22351,2 20488,6 3725,2 
Хмельницька 42839,8 21419,9 17229,05 4190,85 
Черкаська 45633,7 27939 13038,2 4656,5 
Чернівецька 32595,5 16949,66 12386,29 3259,55 
Чернігівська 45633,7 27007,7 12106,9 6519,1 
м. Київ 38648,95 22351,2 13969,5 2328,25 
Усього  1294507 698475 484276 111756 
 

будівельна протяжність лінії у 
двоколійному вимірі, кілометрів 

— 5,66  

експлуатаційна протяжність, 
кілометрів 

— 5,654 

загальна кошторисна вартість 
будівництва,  
тис. гривень 

— 1279 247,987 

у тому числі:   
будівельно-монтажних робіт — 856 900,829 
устатковання, меблів та 
інвентарю 

— 158 088,517 

пусконалагоджувальних робіт — 11 173,029 
інші витрати — 253 085,612 
із загальної кошторисної 
вартості виконано робіт станом 
на 1 січня 2013 р., тис. гривень 

— 718 488,573 

у тому числі:   
будівельно-монтажних робіт — 501 941,057 
устатковання, меблів та 
інвентарю  

— 70 772,097 

пусконалагоджувальних робіт — 3503,514 
інші витрати — 142 271,905 
строк завершення будівництва, 
місяців 

— 12 
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2. Затвердити титул будови «Будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Наукова» до
станції «Проспект Перемоги», будівництво якої розпочалося у 1992 році, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 262 «Про затвердження проекту будівництва

дільниці третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Наукова» до станції «Проспект Перемоги»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1358 «Про затвердження титулу будови дільниці

третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Наукова» до станції «Проспект Перемоги».
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2013 р. № 114-р
ТИТУЛ

будови «Будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Наукова» до станції
«Проспект Перемоги», будівництво якої розпочалося у 1992 році

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)

ПОСТАНОВА
17.01.2013 № 32

Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

08.02.2013 за № 236/22768

Про затвердження Правил приєднання електроустановок 
до електричних мереж

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року №
1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що здійс-
нює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, що додаються.
2. Управлінню роздрібного ринку електричної енергії в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови

на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії С.Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання 

у сфері енергетики
17 січня 2013 року № 32

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

08 лютого 2013року 
за № 236/22768

ПРАВИЛА
приєднання електроустановок до електричних мереж

І. Загальні положення
1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи тех-

нічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж.
Для реалізації вимог цих Правил в електропередавальній організації видається відповідний наказ, який регламентує

дії персоналу щодо розподілу прав та обов’язків під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроуста-
новок замовників та забезпечує реалізацію принципу «єдиного вікна» для замовника.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
будівництво - нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення;
договір про приєднання до електричних мереж - письмова домовленість сторін, що є документом встановленої

форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника
до електричних мереж власника електромереж (далі – договір про приєднання);

електрифікація - виконання електропередавальною організацією комплексу заходів з будівництва та введення в екс-
плуатацію нових електричних мереж (повітряних чи кабельних мереж, підстанцій, розподільчих пристроїв тощо) на те-
риторії нового житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) у встановленому законодавством про регулювання
містобудівної діяльності порядку;

електроустановки зовнішнього забезпечення - електричні мережі (об’єкти), збудовані, реконструйовані чи технічно
переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до об’єкта замовника на виконання технічних умов;

замовник - фізична або юридична особа, яка письмово повідомила електропередавальній організації про намір при-
єднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок
внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;

зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внас-
лідок реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електро-
установки, зміна точки приєднання, зміна схеми живлення електроустановок замовника з однофазної на трифазну;

місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих елек-
тричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток
електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих
потужностей;

місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності
електроустановок споживача або замовника;

оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного
і безперебійного постачання електричної енергії споживачам з дотриманням вимог енергетичної безпеки;

підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку
(електроустановки) замовника;

потужність, замовлена до приєднання, - максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об’єкта замовника;
приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання електропередавальною організацією послуги замовнику

зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної
потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії
необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності;

резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) – різниця між потужністю, передачу якої можуть забез-
печити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у відповідний період доби, та найбільшою вели-
чиною потужності, що використовується в цей час доби, з урахуванням дозволеної потужності іншим споживачам та
потужності, замовленої до приєднання;

стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва елек-
тричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів
по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності
об’єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь -
від 50 кВт до 160 кВт включно;

схема електрозабезпечення - однолінійна схема від точки забезпечення потужності до розподільних пристроїв на
об’єкті замовника або споживача з позначенням точки приєднання, меж балансової належності власників електричних
мереж, переліку елементів електричних мереж, які належать різним власникам;

технічні умови на приєднання до мереж (об’єктів) електроенергетики - комплекс умов та вимог до інженерного за-
безпечення об’єкта замовника електричною енергією, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо
електропостачання, та є невід’ємним додатком до договору про приєднання (далі - технічні умови);

транзитна електроустановка - електроустановка, якою електрична енергія, окрім як власнику цієї електроустановки,
передається іншим споживачам електричної енергії та/або електропередавальній організації.

1.3. Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника
за умови дотримання ним вимог цих Правил.

Приєднання електроустановок замовників до електроустановок власних потреб підстанцій або електростанцій не до-
пускається.

До магістральних та/або міждержавних електричних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки лі-
цензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або електроустановки, при-
значені для виробництва електричної енергії.

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток
1).

Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до електропередавальної організації за місцем
розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (додаток 2) та
пред’являє паспортний документ.

До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:
ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного

плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої
точки приєднання;

копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим  об’єктом або, за відсутності об’єкта, право
власності чи користування земельною ділянкою;

копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповно-
важена підписувати договори (за потреби).

1.4. У разі якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки або передбачається будівництво нових
електроустановок замовника, здійснюють свою діяльність декілька електропередавальних організацій, замовник обирає
електропередавальну організацію, яка буде надавати послугу з приєднання.

1.5. Суб’єкт господарювання має право за зверненням замовника погодити приєднання його електроустановок до
власних технологічних електричних мереж у рахунок зменшення дозволеної потужності за договором про постачання
електричної енергії або в межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних
мереж цього суб’єкта у відповідний період доби. Про своє рішення щодо погодження суб’єкт господарювання протягом
трьох робочих днів з дня отримання звернення повідомляє замовнику.

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є електро-
передавальною організацією, електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої
розташовані електроустановки замовника, видає технічні умови на приєднання до електричних мереж цього суб’єкта
господарювання, які погоджуються цим суб’єктом господарювання.

Технічні умови на приєднання до мереж суб’єкта господарювання, що видаються електропередавальною організацією
у межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб’єкта
господарювання у відповідний період доби, містять вимоги щодо автоматичного обмеження потужності у цей період
доби та автоматичного відключення протягом іншого часу.

У разі розташування об’єкта замовника не на межі балансової належності електричних мереж суб’єкта господарю-
вання, який не є електропередавальною організацією, послуга з приєднання надається електропередавальною органі-
зацією відповідно до цих Правил.

Плата за приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання визначається електропередавальною органі-
зацією відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

Споживач має право без погодження з електропередавальною організацією та укладення договору про приєднання
в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації,
яка виконує роботи або надає послуги цьому суб’єкту господарювання, за договором на його території.

Електроустановки, які внаслідок приєднання до технологічних електричних мереж суб’єкта господарювання стають
транзитними, мають бути забезпечені оперативно-технічним обслуговуванням персоналом власника транзитних уста-
новок або за відповідним договором зі спеціалізованою організацією, яка має право на виконання таких робіт.

1.6. Приєднання електроустановок замовника на території, що підлягає комплексній забудові (мікрорайон/квартал,
вулиця), здійснюється відповідно до умов цих Правил після виконання електропередавальною організацією, яка здійснює
на цій території ліцензовану діяльність, електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, згідно з планами
забудови відповідної території.

Функції замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, може виконувати суб’єкт, уповнова-
жений згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Після здійснення електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, всі електричні мережі залишаються у
власності електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташована територія
комплексної забудови.

Точки приєднання на території, що підлягає комплексній забудові, встановлюються на межах земельних ділянок
та/або на електроустановках об’єктів замовників, які є складовими частинами території, що підлягає комплексній забу-
дові.

Електрифікація території, що підлягає комплексній забудові, здійснюється за рахунок складової тарифу на передачу
електричної енергії або, за згодою суб’єкта, який виконує функції замовника електрифікації, за рахунок поворотної фі-
нансової допомоги.

1.7. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання. Точка приєднання має
бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки.

1.7.1. На підставі заяви замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуацій-
ного плану протягом двох робочих днів електропередавальна організація визначає точки забезпечення потужності з на-
данням замовнику технічного обґрунтування (у вигляді розрахунків, схем), виходячи зі структури мереж та навантаження
у зоні можливого приєднання.

Для визначення типу приєднання (стандартне приєднання або приєднання, яке не є стандартним) за точку забезпе-
чення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (кабельна лінія, повітряна
лінія або трансформаторна підстанція) електропередавальної організації ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги
в точці приєднання.

У разі незгоди із запропонованими електропередавальною організацією точками забезпечення потужності замовник
на підставі техніко-економічного обґрунтування може запропонувати інші варіанти можливого приєднання. При цьому
вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування надаються протягом 5 робочих днів електропередаваль-
ною організацією безоплатно.

Електропередавальна організація приймає пропозиції замовника щодо точок забезпечення потужності відповідно до
техніко-економічного обґрунтування або, у разі наявності відхилень техніко-економічного обґрунтування від вихідних
даних, надає замовнику протягом 10 робочих днів обґрунтовану письмову відмову та офіційно повідомляє про таку від-
мову відокремлений підрозділ Держенергонагляду у відповідному регіоні.

1.7.2. Будь-яка особа має право на підставі заяви на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного
обґрунтування схеми приєднання об’єкта відповідно до додатка 3 до цих Правил (без укладення договору про приєд-

 

Найменування будови (об’ єкта) та її місцезнаходження: 
дільниця третьої лінії Харківського метрополітену від станції 
“Наукова”  до станції “Проспект Перемоги”  

Частка комунальної власності у майні забудовника  
на 1 січня 2013 р. — 100 відсотків 

Найменування забудовника: комунальне підприємство 
“Харківська дирекція будівництва метрополітену”  
Галузь: КВЕД 49.31 Наявність робочої документації: розроблена на загальну кошторисну вартість — 

1195 903,132 тис. гривень,  у тому числі будівельно-монтажних робіт —  
803 877,975 тис. гривень 

Сфера управління: Харківська облдержадміністрація, 
Харківська міська рада 

Проектно-кошторисну документацію затверджено розпорядженням Кабінету 
Міністрів України  
від 6 березня 2013 р. № 114 

Характер будівництва: нове  Генеральна проектна організація: ПАТ “Харківметропроект”  
Строк будівництва: 1992—2014 роки Генеральна підрядна організація: ПАТ “Спеціалізоване будівельно-монтажне 

управління “Тунельбуд”  Джерела фінансування: державний та місцевий бюджети, 
інші джерела, державна підтримка 
 

Показники будови (об’ єкта) 
Згідно з проектно-
кошторисною 
документацією 

Виконано 
на 1 січня 2013 р. 

Профінансовано  
на 1 січня 

2013 р. 

Завдання за роками 

2013 2014 

Будівельна протяжність лінії у 
двоколійному вимірі, кілометрів 

5,66 5,112   0,548 

Експлуатаційна протяжність, 
кілометрів 

5,654 4,556   1,098 

Вартість основних фондів, тис. 
гривень 

1062 921,664 517 008,079   545 913,585 

Капітальні вкладення, тис. гривень 1279 247,987 718 488,573 723 615,619 87,6 555 544,768 
Загальна кошторисна вартість, 
тис. гривень 
у тому числі: 

1279 247,987 718 488,573 723 615,619 87,6 555 544,768 

будівельно-монтажних робіт 856 900,829 501 941,057 503 415,135  353 485,694 
устатковання, меблів та інвентарю  158 088,517 70 772,097 73 892,72  84 195,797 
пусконалагоджувальних робіт 11 173,029 3 503,514 3 503,514  7669,515 
інші витрати 253 085,612 142 271,905 142 804,25 87,6 110 193,762 
Із загального обсягу капітальних 
вкладень за рахунок, тис. гривень: 

     

державного бюджету   478 007 483 134,046  444 435,814 

місцевого бюджету  222 883,661 222 883,661  111 108,954 
інших джерел (власні кошти)  2481,22 2481,22 87,6  
державної підтримки  15 116,692 15 116,692   
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2. Затвердити титул будови «Будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Наукова» до
станції «Проспект Перемоги», будівництво якої розпочалося у 1992 році, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 262 «Про затвердження проекту будівництва

дільниці третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Наукова» до станції «Проспект Перемоги»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1358 «Про затвердження титулу будови дільниці

третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Наукова» до станції «Проспект Перемоги».
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2013 р. № 114-р
ТИТУЛ

будови «Будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Наукова» до станції
«Проспект Перемоги», будівництво якої розпочалося у 1992 році

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)

ПОСТАНОВА
17.01.2013 № 32

Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

08.02.2013 за № 236/22768

Про затвердження Правил приєднання електроустановок 
до електричних мереж

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року №
1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що здійс-
нює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, що додаються.
2. Управлінню роздрібного ринку електричної енергії в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови

на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії С.Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання 

у сфері енергетики
17 січня 2013 року № 32

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

08 лютого 2013року 
за № 236/22768

ПРАВИЛА
приєднання електроустановок до електричних мереж

І. Загальні положення
1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи тех-

нічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж.
Для реалізації вимог цих Правил в електропередавальній організації видається відповідний наказ, який регламентує

дії персоналу щодо розподілу прав та обов’язків під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроуста-
новок замовників та забезпечує реалізацію принципу «єдиного вікна» для замовника.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
будівництво - нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення;
договір про приєднання до електричних мереж - письмова домовленість сторін, що є документом встановленої

форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника
до електричних мереж власника електромереж (далі – договір про приєднання);

електрифікація - виконання електропередавальною організацією комплексу заходів з будівництва та введення в екс-
плуатацію нових електричних мереж (повітряних чи кабельних мереж, підстанцій, розподільчих пристроїв тощо) на те-
риторії нового житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) у встановленому законодавством про регулювання
містобудівної діяльності порядку;

електроустановки зовнішнього забезпечення - електричні мережі (об’єкти), збудовані, реконструйовані чи технічно
переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до об’єкта замовника на виконання технічних умов;

замовник - фізична або юридична особа, яка письмово повідомила електропередавальній організації про намір при-
єднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок
внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;

зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внас-
лідок реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електро-
установки, зміна точки приєднання, зміна схеми живлення електроустановок замовника з однофазної на трифазну;

місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих елек-
тричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток
електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих
потужностей;

місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності
електроустановок споживача або замовника;

оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного
і безперебійного постачання електричної енергії споживачам з дотриманням вимог енергетичної безпеки;

підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку
(електроустановки) замовника;

потужність, замовлена до приєднання, - максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об’єкта замовника;
приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання електропередавальною організацією послуги замовнику

зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної
потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії
необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності;

резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) – різниця між потужністю, передачу якої можуть забез-
печити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у відповідний період доби, та найбільшою вели-
чиною потужності, що використовується в цей час доби, з урахуванням дозволеної потужності іншим споживачам та
потужності, замовленої до приєднання;

стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва елек-
тричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів
по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності
об’єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь -
від 50 кВт до 160 кВт включно;

схема електрозабезпечення - однолінійна схема від точки забезпечення потужності до розподільних пристроїв на
об’єкті замовника або споживача з позначенням точки приєднання, меж балансової належності власників електричних
мереж, переліку елементів електричних мереж, які належать різним власникам;

технічні умови на приєднання до мереж (об’єктів) електроенергетики - комплекс умов та вимог до інженерного за-
безпечення об’єкта замовника електричною енергією, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо
електропостачання, та є невід’ємним додатком до договору про приєднання (далі - технічні умови);

транзитна електроустановка - електроустановка, якою електрична енергія, окрім як власнику цієї електроустановки,
передається іншим споживачам електричної енергії та/або електропередавальній організації.

1.3. Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника
за умови дотримання ним вимог цих Правил.

Приєднання електроустановок замовників до електроустановок власних потреб підстанцій або електростанцій не до-
пускається.

До магістральних та/або міждержавних електричних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки лі-
цензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або електроустановки, при-
значені для виробництва електричної енергії.

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток
1).

Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до електропередавальної організації за місцем
розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (додаток 2) та
пред’являє паспортний документ.

До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:
ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного

плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої
точки приєднання;

копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим  об’єктом або, за відсутності об’єкта, право
власності чи користування земельною ділянкою;

копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповно-
важена підписувати договори (за потреби).

1.4. У разі якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки або передбачається будівництво нових
електроустановок замовника, здійснюють свою діяльність декілька електропередавальних організацій, замовник обирає
електропередавальну організацію, яка буде надавати послугу з приєднання.

1.5. Суб’єкт господарювання має право за зверненням замовника погодити приєднання його електроустановок до
власних технологічних електричних мереж у рахунок зменшення дозволеної потужності за договором про постачання
електричної енергії або в межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних
мереж цього суб’єкта у відповідний період доби. Про своє рішення щодо погодження суб’єкт господарювання протягом
трьох робочих днів з дня отримання звернення повідомляє замовнику.

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є електро-
передавальною організацією, електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої
розташовані електроустановки замовника, видає технічні умови на приєднання до електричних мереж цього суб’єкта
господарювання, які погоджуються цим суб’єктом господарювання.

Технічні умови на приєднання до мереж суб’єкта господарювання, що видаються електропередавальною організацією
у межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб’єкта
господарювання у відповідний період доби, містять вимоги щодо автоматичного обмеження потужності у цей період
доби та автоматичного відключення протягом іншого часу.

У разі розташування об’єкта замовника не на межі балансової належності електричних мереж суб’єкта господарю-
вання, який не є електропередавальною організацією, послуга з приєднання надається електропередавальною органі-
зацією відповідно до цих Правил.

Плата за приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання визначається електропередавальною органі-
зацією відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

Споживач має право без погодження з електропередавальною організацією та укладення договору про приєднання
в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації,
яка виконує роботи або надає послуги цьому суб’єкту господарювання, за договором на його території.

Електроустановки, які внаслідок приєднання до технологічних електричних мереж суб’єкта господарювання стають
транзитними, мають бути забезпечені оперативно-технічним обслуговуванням персоналом власника транзитних уста-
новок або за відповідним договором зі спеціалізованою організацією, яка має право на виконання таких робіт.

1.6. Приєднання електроустановок замовника на території, що підлягає комплексній забудові (мікрорайон/квартал,
вулиця), здійснюється відповідно до умов цих Правил після виконання електропередавальною організацією, яка здійснює
на цій території ліцензовану діяльність, електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, згідно з планами
забудови відповідної території.

Функції замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, може виконувати суб’єкт, уповнова-
жений згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Після здійснення електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, всі електричні мережі залишаються у
власності електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташована територія
комплексної забудови.

Точки приєднання на території, що підлягає комплексній забудові, встановлюються на межах земельних ділянок
та/або на електроустановках об’єктів замовників, які є складовими частинами території, що підлягає комплексній забу-
дові.

Електрифікація території, що підлягає комплексній забудові, здійснюється за рахунок складової тарифу на передачу
електричної енергії або, за згодою суб’єкта, який виконує функції замовника електрифікації, за рахунок поворотної фі-
нансової допомоги.

1.7. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання. Точка приєднання має
бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки.

1.7.1. На підставі заяви замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуацій-
ного плану протягом двох робочих днів електропередавальна організація визначає точки забезпечення потужності з на-
данням замовнику технічного обґрунтування (у вигляді розрахунків, схем), виходячи зі структури мереж та навантаження
у зоні можливого приєднання.

Для визначення типу приєднання (стандартне приєднання або приєднання, яке не є стандартним) за точку забезпе-
чення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (кабельна лінія, повітряна
лінія або трансформаторна підстанція) електропередавальної організації ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги
в точці приєднання.

У разі незгоди із запропонованими електропередавальною організацією точками забезпечення потужності замовник
на підставі техніко-економічного обґрунтування може запропонувати інші варіанти можливого приєднання. При цьому
вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування надаються протягом 5 робочих днів електропередаваль-
ною організацією безоплатно.

Електропередавальна організація приймає пропозиції замовника щодо точок забезпечення потужності відповідно до
техніко-економічного обґрунтування або, у разі наявності відхилень техніко-економічного обґрунтування від вихідних
даних, надає замовнику протягом 10 робочих днів обґрунтовану письмову відмову та офіційно повідомляє про таку від-
мову відокремлений підрозділ Держенергонагляду у відповідному регіоні.

1.7.2. Будь-яка особа має право на підставі заяви на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного
обґрунтування схеми приєднання об’єкта відповідно до додатка 3 до цих Правил (без укладення договору про приєд-

 

Найменування будови (об’ єкта) та її місцезнаходження: 
дільниця третьої лінії Харківського метрополітену від станції 
“Наукова”  до станції “Проспект Перемоги”  

Частка комунальної власності у майні забудовника  
на 1 січня 2013 р. — 100 відсотків 

Найменування забудовника: комунальне підприємство 
“Харківська дирекція будівництва метрополітену”  
Галузь: КВЕД 49.31 Наявність робочої документації: розроблена на загальну кошторисну вартість — 

1195 903,132 тис. гривень,  у тому числі будівельно-монтажних робіт —  
803 877,975 тис. гривень 

Сфера управління: Харківська облдержадміністрація, 
Харківська міська рада 

Проектно-кошторисну документацію затверджено розпорядженням Кабінету 
Міністрів України  
від 6 березня 2013 р. № 114 

Характер будівництва: нове  Генеральна проектна організація: ПАТ “Харківметропроект”  
Строк будівництва: 1992—2014 роки Генеральна підрядна організація: ПАТ “Спеціалізоване будівельно-монтажне 

управління “Тунельбуд”  Джерела фінансування: державний та місцевий бюджети, 
інші джерела, державна підтримка 
 

Показники будови (об’ єкта) 
Згідно з проектно-
кошторисною 
документацією 

Виконано 
на 1 січня 2013 р. 

Профінансовано  
на 1 січня 

2013 р. 

Завдання за роками 

2013 2014 

Будівельна протяжність лінії у 
двоколійному вимірі, кілометрів 

5,66 5,112   0,548 

Експлуатаційна протяжність, 
кілометрів 

5,654 4,556   1,098 

Вартість основних фондів, тис. 
гривень 

1062 921,664 517 008,079   545 913,585 

Капітальні вкладення, тис. гривень 1279 247,987 718 488,573 723 615,619 87,6 555 544,768 
Загальна кошторисна вартість, 
тис. гривень 
у тому числі: 

1279 247,987 718 488,573 723 615,619 87,6 555 544,768 

будівельно-монтажних робіт 856 900,829 501 941,057 503 415,135  353 485,694 
устатковання, меблів та інвентарю  158 088,517 70 772,097 73 892,72  84 195,797 
пусконалагоджувальних робіт 11 173,029 3 503,514 3 503,514  7669,515 
інші витрати 253 085,612 142 271,905 142 804,25 87,6 110 193,762 
Із загального обсягу капітальних 
вкладень за рахунок, тис. гривень: 

     

державного бюджету   478 007 483 134,046  444 435,814 

місцевого бюджету  222 883,661 222 883,661  111 108,954 
інших джерел (власні кошти)  2481,22 2481,22 87,6  
державної підтримки  15 116,692 15 116,692   
 



www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’ЄР12

ОРІЄНТИР № 11
нання) отримати безоплатно вихідні дані для розробки техніко-економічного
обґрунтування схеми приєднання електроустановок зовнішнього електроза-
безпечення з метою оцінки бізнесових та виробничих ризиків. Для отримання
вихідних даних з метою розробки техніко-економічного обґрунтування доку-
менти, що підтверджують право власності (користування) земельними ділян-
ками/об’єктами, не надаються.

1.7.3. Для тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об’єктів (пе-
ресувні розважальні заклади, тимчасові споруди для здійснення підприємниць-
кої діяльності, бурові, земснаряди, базові станції стільникового зв’язку тощо)
точки приєднання можуть визначатись у діючих (вже існуючих) електричних
мережах (об’єктах) власника мереж (електропередавальної організації) та мо-
жуть співпадати з точками забезпечення потужності. Приєднання таких об’єктів
здійснюється в установленому цими Правилами порядку без справляння плати
за приєднання.

Приєднання до електричних мереж електропередавальної організації за тим-
часовою схемою будівельних струмоприймачів підрядної організації, які пла-
нується використати для будівництва (реконструкції чи технічного переосна-
щення) електроустановки, у тому числі будівельно-монтажних, налагоджуваль-
них, випробувальних та інших робіт, пов’язаних з виконанням технічних умов
приєднання та умов договору про приєднання електроустановок замовника до
електричної мережі, виконується відповідно до вимог цих Правил без справ-
ляння плати за приєднання. Точка приєднання будівельних струмоприймачів
має бути розташована в діючих (вже існуючих) електричних мережах (об’єктах)
електропередавальної організації та збігатись із точкою забезпечення потуж-
ності, замовленої до приєднання будівельних струмоприймачів.

Підключення будівельних струмоприймачів та тимчасових (сезонних) або
віддалених географічно об’єктів до електричної мережі здійснюється після оп-
лати послуг за підключення.

У разі приєднання струмоприймачів підрядних організацій до мереж замов-
ника взаємовідносини та відповідальність сторін регулюються відповідними
договорами між цим замовником та підрядною організацією.

З метою тимчасового електропостачання будівельних струмоприймачів та
забезпечення потреб замовника в електропостачанні на об’єкті між замовником
та відповідним постачальником електричної енергії укладається договір про
постачання електричної енергії у встановленому законодавством України по-
рядку, який діє до завершення будівельно-монтажних та пусконалагоджуваль-
них робіт на об’єкті замовника.

1.8. Проектування розвитку електричних мереж з метою приєднання елек-
троустановок замовника, яке не є стандартним, у тому числі попереднє узгод-
ження трас ліній електропередач, які необхідно спорудити для інженерного за-
безпечення електроустановок замовника, забезпечується замовником.

Проектування розвитку електричних мереж з метою стандартного приєд-
нання електроустановок замовника, у тому числі попереднє узгодження трас
ліній електропередачі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення
електроустановок замовника, забезпечується електропередавальною органі-
зацією.

1.9. Якщо в схемі інженерного забезпечення електричною енергією елек-
троустановок замовника від точки забезпечення потужності, замовленої до
приєднання, до струмоприймачів замовника передбачається використання
мереж декількох власників електричних мереж, підготовка технічних умов та
виконання необхідних погоджень покладаються на електропередавальну ор-
ганізацію, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані
електроустановки замовника.

Електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої ді-
яльності якої розташовані електроустановки замовника, укладає договір про
приєднання до електричних мереж, невід’ємною частиною якого є технічні
умови.

1.10. У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови,
що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з на-
дійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не ви-
даються.

1.11. Для населення з індивідуальною забудовою житла за однією адресою
у разі перерозподілу потужності між власниками (співвласниками) без зміни
сумарної величини приєднаної потужності об’єкта архітектури, зміни категорії
електроустановок щодо надійності електропостачання або зміни точки приєд-
нання технічні умови не видаються. За необхідності здійснення монтажу (де-
монтажу) додаткових елементів електричної мережі відповідна реконструкція
здійснюється електропередавальною організацією згідно з укладеним догово-
ром.

1.12. Технічні умови на приєднання електроустановок, призначених для опа-
лення з використанням накопичувальних установок чи з режимом роботи в ніч-
ний час, видаються з урахуванням резерву потужності за умови встановлення
багатотарифного приладу обліку та пристроїв автоматичного відключення в пі-
ковій та напівпіковій зонах доби та у разі перевищення дозволеної до викорис-
тання величини потужності.

ІІ. Стандартне приєднання
2.1. Стандартне приєднання передбачає:
2.1.1. Подання замовником до електропередавальної організації заяви про

приєднання електроустановки певної потужності відповідно до додатка 2 до
цих Правил, необхідних документів та оплату замовником електропередаваль-
ній організації вартості приєднання відповідно до умов договору про приєд-
нання.

У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви
про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна ор-
ганізація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про
це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

2.1.2. Електропередавальна організація безоплатно протягом п’яти робочих
днів від дня подання зазначеної заяви надає замовнику підписаний договір про
приєднання, з визначенням у ньому розміру плати за приєднання, невід’ємною
частиною якого є технічні умови стандартного приєднання до електричних
мереж електроустановок відповідно до додатка 4 до цих Правил.

У разі якщо визначена в заяві замовника точка приєднання розташована на
відстані, більшій ніж це передбачено для стандартного приєднання, приєднання
не є стандартним і електропередавальна організація надає замовнику письмову
обґрунтовану відмову у забезпеченні стандартного приєднання. У цьому ви-
падку порядок приєднання визначається розділом III цих Правил.

2.1.3. Електропередавальна організація готує технічні вимоги до проекту
зовнішнього електрозабезпечення, забезпечує виконання проектної докумен-
тації, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в екс-
плуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки
приєднання замовника.

Під час проектування електричних мереж електропередавальна організація
використовує типові проекти та проекти повторення.

Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня
потужності становить 15 робочих днів від дня оплати замовником електропе-
редавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про при-
єднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей
строк становить відповідно 30 та 45 робочих днів. Інший строк виконання за-
значених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з по-
силанням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проекту-
вання та будівництва.

Тривалість надання послуги зі стандартного приєднання продовжується на
строк, необхідний для погодження та оформлення права користування земель-
ними ділянками під електроустановки зовнішнього електрозабезпечення від-
повідно до закону.

Про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання елек-
тропередавальна організація повідомляє замовнику в день переривання вста-
новленого абзацом третім цього підпункту строку із зазначенням кількості ро-
бочих днів продовження строку та переліку організацій, до яких звернулась

електропередавальна організація щодо питання землевідведення з посиланням
на офіційне листування.

2.1.4. Електропередавальна організація надає замовнику підписаний договір
про користування електричною енергією або договір про постачання електрич-
ної енергії не пізніше 5 днів після введення в експлуатацію електроустановок
зовнішнього електрозабезпечення.

2.1.5. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж
електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5
днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших спо-
живачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропоста-
чання інших споживачів, після введення в експлуатацію об’єкта замовника в
порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

ІІІ. Приєднання, яке не є стандартним
3.1. Приєднання, яке не є стандартним, передбачає:
3.1.1. Подання замовником до електропередавальної організації заяви про

приєднання електроустановки певної потужності відповідно до додатка 2 до
цих Правил та необхідних документів.

При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електрич-
ної енергії, потужністю 70 МВт та більше замовник звертається із заявою про
приєднання електроустановок до ліцензіата з передачі електричної енергії ма-
гістральними та міждержавними електричними мережами.

При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електрич-
ної енергії, потужністю до 10 МВт замовник звертається із заявою про приєд-
нання електроустановок до електропередавальної організації, на території
здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замов-
ника.

При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електрич-
ної енергії, потужністю від 10 до 70 МВт замовник може звернутись із заявою
про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на те-
риторії здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки
замовника, або до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами. Остаточне рішення щодо приєд-
нання електроустановок замовника визначається техніко-економічним обґрун-
туванням з урахуванням впливу на якість електричної енергії в зоні можливого
приєднання.

У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви
про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна ор-
ганізація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про
це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

3.1.2. Безоплатну підготовку та видачу електропередавальною організацією
проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил та
підписаних технічних умов, які є невід’ємною частиною договору про приєд-
нання (не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви замовника про при-
єднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження
з власником магістральних/міждержавних електричних мереж).

Технічні умови приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж
електроустановок складаються за типовою формою відповідно до додатка 5
до цих Правил.

Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок, при-
значених для виробництва електричної енергії, складаються за типовою фор-
мою відповідно до додатка 6 до цих Правил.

У разі якщо для приєднання електроустановок замовника необхідно здійс-
нити будівництво, реконструкцію чи технічне переоснащення електричних
мереж на ступені напруги 110 - 150 кВ, приєднати електроустановки потуж-
ністю 5 МВт та більше або якщо за розрахунками електропередавальної орга-
нізації точка забезпечення потужності розташована в мережах ліцензіата з пе-
редачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами, проект технічних умов із заявою замовника в строк не пізніше 10
робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроуста-
новки надається цьому ліцензіату для формування технічних вимог.

Ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами протягом 15 робочих днів від дня отримання проекту
технічних умов із заявою замовника надає електропередавальній організації
технічні вимоги щодо реконструкції та/або будівництва об’єктів магістральних
та міждержавних електричних мереж, які є складовою частиною технічних
умов, що видаються замовнику у складі договору про приєднання.

3.1.3. Підписання договору про приєднання сторонами.
3.1.4. Розроблення замовником проектної документації на електроустановки

зовнішнього електрозабезпечення.
3.1.5. Узгодження з електропередавальною організацією проектної доку-

ментації. Визначення вартості виконання робіт з приєднання у складі вартості
реалізації проекту зовнішнього електрозабезпечення відповідно до методики
розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж. Вар-
тість послуги з приєднання оформляється у вигляді додаткової угоди до дого-
вору про приєднання.

У разі якщо для забезпечення потужності замовника відповідно до проектної
документації будуть використовуватися електричні мережі інших ліцензіатів з
передачі електричної енергії та/або ліцензіата з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами, ці ліцензіати бе-
руть дольову участь у наданні послуг з приєднання та є сторонами договору
про приєднання. Проектна документація у цьому випадку виконується окре-
мими розділами (томами), у тому числі з окремими за кожним ліцензіатом
кошторисами.

3.1.6. Здійснення замовником оплати електропередавальній організації вар-
тості послуги з приєднання відповідно до умов договору про приєднання.

3.1.7. Забезпечення електропередавальною організацією виконання буді-
вельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію
новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання
замовника.

Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення електричних
мереж від точки приєднання до об’єкта замовника здійснюються замовником
або за рахунок коштів замовника.

Нове будівництво, реконструкція чи технічне переоснащення мереж (об’єк-
тів) від узгодженої точки приєднання до точки забезпечення потужності в ме-
режах електропередавальної організації може здійснюватися цією електропе-
редавальною організацією за рахунок коштів, отриманих як плата за приєд-
нання замовника, а у випадку недостатності цих коштів – за рахунок плати за
приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забез-
печення потужності, або складової тарифу на передачу електричної енергії, або
за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка
може надаватися електропередавальній організації.

Строки виконання проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджу-
вальних робіт мають відповідати строкам, передбаченим чинними будівель-
ними нормами та правилами. Обчислення строків виконання будівельно-мон-
тажних та пусконалагоджувальних робіт починається від дати узгодження про-
ектної документації та отримання містобудівних умов та обмежень на об’єкти
електричної мережі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення
електроустановок замовника.

У разі якщо передбачається проведення реконструкції або технічного пере-
оснащення електричних мереж електропередавальної організації, пов’язаних
з приєднанням електроустановки замовника, замовник може звернутися до
Держенергонагляду за підтвердженням технічної обґрунтованості вимог тех-
нічних умов.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва, реконструкції чи тех-
нічного переоснащення електроустановок зовнішнього інженерного забезпе-
чення та об’єкта замовника відповідно до договору про приєднання.

Замовник за участю проектної організації до початку будівельно-монтажних
робіт, пов’язаних з виконанням договору про приєднання, має подати на уз-
годження електропередавальній організації, яка видала технічні умови, проек-
тну документацію на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення.

Строк розгляду поданої електропередавальній організації на узгодження
проектної документації не може перевищувати 15 робочих днів від дня отри-
мання, а у випадку приєднання електроустановок потужністю 5 МВт та більше
- 30 робочих днів. За результатами розгляду електропередавальна організація
формує остаточний перелік зауважень та рекомендацій та оформлює технічне
рішення до проектної документації. Зауваження та рекомендації до проектної
документації викладаються окремим розділом у технічному рішенні.

Строк доопрацювання проектної документації не може перевищувати 30 ро-
бочих днів від дня отримання замовником зауважень до неї.

У разі незгоди електропередавальної організації з вартістю реалізації тех-
нічних умов відповідно до проектної документації, на вимогу електропереда-
вальної організації замовник надає до проектної документації письмовий звіт
експертної організації, що відповідає критеріям, визначеним Мінрегіоном Ук-
раїни.

Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації
шляхом надання електропередавальній організації, яка видала технічні умови,
відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення строку дооп-
рацювання.

Доопрацьована проектна документація підлягає повторному погодженню в
установленому цими Правилами порядку.

При повторному погодженні проектної документації не дозволяється вису-
вати нові зауваження, які не були  висловлені в технічному рішенні.

Ненадання замовником у визначений строк доопрацьованої проектної до-
кументації, або неврахування в доопрацьованій проектній документації заува-
жень електропередавальної організації, яка видала технічні умови, або відсут-
ність звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної докумен-
тації можуть бути підставою для розірвання сторонами договору про приєд-
нання в установленому законодавством України порядку.

Замовнику повертається один примірник узгодженої проектної документації
на будівництво (реконструкцію) електроустановок зовнішнього електрозабез-
печення до точки приєднання. Чотири інших примірники залишаються в елек-
тропередавальній організації, яка видала технічні умови.

Проектні, будівельно-монтажні і пусконалагоджувальні роботи, пов’язані з
виконанням договору про приєднання, мають виконуватися юридичними та/або
фізичними особами – підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

3.1.8. Енергопостачальник надає замовнику підписаний договір про корис-
тування електричною енергією або договір про постачання електричної енергії
не пізніше 5 днів після введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього
електрозабезпечення.

3.1.9. Власник електроустановки, призначеної для виробництва електричної
енергії та для паралельної роботи з об’єднаною енергетичною системою, перед
її підключенням зобов’язаний додатково укласти договір про паралельну ро-
боту в складі ОЕС України відповідно до форми примірного договору, наведеної
в додатку 11 до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «На-
ціональна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) елек-
троенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної
системи України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики Ук-
раїни від 02 червня 2008 року № 303, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Ук-
раїни 23 липня 2008 року за № 673/15364, з державним підприємством, яке
виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
об’єднаною енергетичною системою України.

3.1.10. Забезпечення власниками транзитних електроустановок їх опера-
тивно-технічного обслуговування.

3.1.11. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж
електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5
днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших спо-
живачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропоста-
чання інших споживачів, після введення в експлуатацію об’єкта замовника в
порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

ІV. Особливості приєднання електроустановок, призначених для
виробництва електричної енергії, з використанням альтернативних

джерел енергії
4.1. Приєднання електроустановок, призначених для виробництва електрич-

ної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, здійснюється в по-
рядку, передбаченому розділом ІІІ цих Правил, з урахуванням таких особли-
востей:

4.1.1. Електропередавальна організація безоплатно готує та видає замовнику
підписаний проект договору про приєднання до електричних мереж електро-
установки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних
джерел енергії.

4.1.2. Технічні умови видаються замовнику безоплатно не пізніше 15 робо-
чих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки
та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістраль-
них/міждержавних електричних мереж.

Технічні умови не містять вимог щодо зовнішнього електрозабезпечення.
4.1.3. Розроблення проектної документації електроустановок зовнішнього

електрозабезпечення забезпечується електропередавальною організацією за
рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії,
та/або за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником
електропередавальній організації.

4.1.4. Забезпечення електропередавальною організацією виконання  буді-
вельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію
новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання
замовника.

Ці заходи фінансуються в обсязі 50 відсотків за рахунок коштів, передбаче-
них у тарифах на передачу електричної енергії, і 50 відсотків - за рахунок по-
воротної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередаваль-
ній організації.

4.1.5. Укладення відповідних договорів, передбачених законодавством.
4.1.6. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі.

V. Порядок оприлюднення інформації електропередавальними
організаціями щодо трансформаторних підстанцій

5.1. На веб-сайтах розміщується інформація щодо трансформаторних під-
станцій (додаток 7):

5.1.1. Диспетчерська назва підстанції, тип, код, рівні напруги обмоток транс-
форматорів та номінальна потужність кожної підстанції.

5.1.2. Максимально допустима потужність підстанції (визначається відпо-
відно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до елек-
тричних мереж).

5.1.3. Приєднана потужність згідно з чинними договорами про постачання
електричної енергії та про користування електричною енергією з урахуванням
коефіцієнта використання (визначається відповідно до методики розрахунку
плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).

5.1.4. Потужність, що приєднується за договорами про приєднання, визна-
чається як сума величин потужності відповідно до чинних договорів про при-
єднання.

5.1.5. Резерв дозволеної потужності підстанції визначається за результатами
вимірів навантаження в режимний день (відповідно до методики розрахунку
плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).

5.1.6. Резерв приєднаної потужності (визначається відповідно до методики
розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).

5.1.7. Вартість резерву приєднаної потужності.
5.2. Додатково на веб-сайті розміщується середня вартість резерву потуж-

ності на території здійснення ліцензованої діяльності (визначається відповідно
до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних
мереж) та величини ставок плати за стандартне приєднання.

5.3. Електропередавальна організація оприлюднює та щопівроку оновлює
на своєму веб-сайті в мережі Інтернет інформацію за усіма трансформатор-
ними підстанціями на території ліцензованої діяльності. Інформація розміщу-
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ється на веб-сайті 01 лютого та 01 серпня поточного року. Така інформація є
відкритою, а доступ до неї надається безоплатно.

5.4. Інформацію, передбачену пунктами 5.1 - 5.2 цього розділу, електропе-
редавальна організація оновлює на своєму веб-сайті в мережі Інтернет протя-
гом 1 робочого дня після фактичних змін значень цих величин.

5.5. Зазначена інформація не є вихідними даними для проектування об’єктів
зовнішнього електропостачання та дає можливість потенційному замовнику
оцінити бізнесові та виробничі ризики відповідно до наявного резерву потуж-
ності на тій чи іншій підстанції. Замовник може звернутися до електропереда-
вальної організації з метою роз’яснення інформації, розміщеної на офіційному
веб-сайті електропередавальної організації.

5.6. Інформація, що розміщується на веб-сайті, повинна бути у форматі,
який не підлягає коригуванню (JPG, PDF). Роздрукована інформація щодо
трансформаторних підстанцій прошнуровується, пронумеровується та підпи-
сується керівником (виконуючим обов’язки керівника) електропередавальної
організації.

Начальник управління роздрібного ринку електричної енергії  НКРЕ
І.Городиський

Додатки — на сайті «УК»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

(НКРЕ)
ПОСТАНОВА

12.02.2013 Київ № 115
Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України
28.02.2013 за № 339/22871

Про затвердження Методики розрахунку
плати за приєднання електроустановок 

до електричних мереж
Відповідно до статті 12 Закону України «Про електроенергетику», Указу Пре-

зидента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику розрахунку плати за приєднання електроустановок
до електричних мереж, що додається.

2. Встановити для існуючих (діючих) електричних мереж електропереда-
вальних організацій питому вартість резерву потужності на рівні 0,25 тис.
грн/кВт.

3. Встановити звітний (базовий) період для розрахунку ставок плати за стан-
дартне приєднання на 2014 рік з 01 квітня 2013 року до 30 вересня 2013 року
включно.

4. Для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання (стан-
дартне/нестандартне) зобов’язати електропередавальні організації виконати
вимоги розділу VI Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок
до електричних мереж, затвердженої пунктом 1 цієї постанови, упродовж трьох
років з дня набрання чинності цією постановою.

5. Управлінню роздрібного ринку електричної енергії НКРЕ в установленому
порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
В.о. Голови НКРЕ К.Теличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,

що здійснює державне регулювання 
у сфері енергетики

12 лютого 2013 року № 115

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

28 лютого 2013року 
за № 339/22871

МЕТОДИКА
розрахунку плати за приєднання електроустановок 

до електричних мереж
І. Загальні положення

1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку плати за приєднання елек-
троустановок замовників до електричних мереж, збільшення існуючої абоно-
ваної приєднаної потужності електроустановок або зміни вимог до надійності
електропостачання електроустановок.

Методика застосовується електропередавальними організаціями для роз-
рахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

1.2. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:
абонована приєднана потужність – сумарна дозволена потужність об’єктів

споживачів за договорами про постачання електричної енергії та потужність
об’єктів споживачів за договорами про користування електричною енергією,
що забезпечується від певного джерела живлення;

джерело живлення – працююча електростанція або сукупність існуючих
електричних мереж (трансформаторна підстанція з лініями електропередачі),
які забезпечують живлення об’єктів певної потужності із збереженням показ-
ників якості електричної енергії та надійності електропостачання;

електропередавальна організація – суб’єкт господарювання, який здійснює
підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцен-
зії;

звітний (базовий) період – період часу строком в один рік з 01 жовтня ми-
нулого календарного року до 30 вересня поточного календарного року;

місто (міська місцевість) – адміністративна територія міських поселень
(міста, селища міського типу);

приєднання, яке не є стандартним (нестандартне приєднання), – приєднання
до діючих мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги
в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за
умови перевищення числових значень для стандартного приєднання відповідно
до закону, та електроустановки, призначеної для виробництва електричної
енергії;

резерв абонованої приєднаної потужності – потужність, яка додатково до
абонованої приєднаної потужності може бути забезпечена від певного джерела
живлення із збереженням показників якості електричної енергії та надійності
електропостачання;

розвиток електричних мереж – нове будівництво, реконструкція або технічне
переоснащення об’єктів електроенергетики;

розрахунковий період – календарний рік з 01 січня до 31 грудня включно,
на який встановлюються ставки плати за стандартне приєднання;

сільська місцевість – адміністративна територія, за винятком території міст
та селищ міського типу;

територіальна одиниця – територія Автономної Республіки Крим, або однієї
з областей України, або міста Києва чи Севастополя, у межах якої здійснюють
господарську діяльність одна або декілька електропередавальних організацій;

точка забезпечення потужності – місце (точка) в існуючих електричних ме-
режах електропередавальної організації, від якого є необхідність забезпечити

розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника
відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей.

1.3. Плата за приєднання є одним із джерел фінансування, передбачених ін-
вестиційною програмою електропередавальної організації заходів з розвитку
електричних мереж з метою приєднання електроустановок замовників.

Розвиток електричних мереж електропередавальної організації, що пов’яза-
ний з наданням послуг з приєднання, узгоджується з планами забудови відпо-
відної території.

Закупівля робіт, товарів та послуг, необхідних для надання послуг з приєд-
нання, здійснюється електропередавальною організацією на конкурентних за-
садах.

1.4. Облік надходжень та витрат, пов’язаних з приєднанням електроустано-
вок замовників, здійснюється окремо. Кошти, отримані електропередавальною
організацією як плата за приєднання, обліковуються на окремому поточному
рахунку та використовуються виключно для розвитку електричних мереж.

1.5. Електропередавальна організація забезпечує правильність застосування
положень цієї Методики, а також своєчасність і якість надання послуг з при-
єднання відповідно до закону та договору.

1.6. Розроблена замовником відповідно до договору проектна документація
зовнішнього електропостачання об’єкта замовника, будівництва та/або рекон-
струкції електричних мереж та підстанцій електропередавальної організації
(власника мереж) передається у власність електропередавальній організації
(власнику мереж) в рахунок плати за приєднання.

1.7. Плата замовників за стандартне приєднання формується на основі від-
повідних ставок, що затверджуються НКРЕ, та величини потужності, заявленої
замовником.

Плата за нестандартне приєднання електроустановки замовника визнача-
ється в кожному окремому випадку на основі проектної документації, що ви-
значає вартість розвитку електричних мереж для забезпечення приєднання
електроустановки замовника з врахуванням долі участі замовника у фінансу-
ванні капітального будівництва та/або реконструкції об’єктів, призначених для
спільних потреб.

1.8. Плата за стандартне та нестандартне приєднання визначається за цією
Методикою без податку на додану вартість (ПДВ). Нарахована до оплати сума
зменшується на вартість виконання проектних та вишукувальних робіт згідно
із зведеним кошторисним розрахунком, якщо такі роботи виконувались замов-
ником та відповідна проектна документація передана електропередавальній
організації за актом прийому-передачі.

1.9. Плата за приєднання електроустановок замовника, призначених для за-
безпечення електропостачання об’єктів будівництва, в яких передбачається
розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення,
зменшується для замовника пропорційно площі такого доступного житла або
житлового фонду соціального призначення до загальної площі об’єкта будів-
ництва.

1.10. Щороку до 01 листопада електропередавальні організації надають
НКРЕ за звітний (базовий) період інформацію щодо фактичних витрат (без
ПДВ) на приєднання за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Методики.

ІІ. Вартість приєднання електроустановок замовників
2.1. Надання послуги з приєднання електроустановки замовника до елек-

тромережі включає:
2.1.1. Розробку технічних умов та підготовку проекту договору про приєд-

нання.
2.1.2. Розробку за вихідними даними технічних умов та/або завдання на про-

ектування проектної документації та, у разі розроблення проектної документації
замовником, її погодження.

2.1.3. Роботи, які безпосередньо пов’язані з будівництвом та/або реконструк-
цією електричних мереж, що необхідні для забезпечення приєднання електро-
установки замовника, у тому числі такі витрати (без ПДВ):

на будівництво та/або реконструкцію мереж (підстанцій, повітряних та/або
кабельних ліній) згідно з проектною документацією;

на обладнання систем захисту;
на обладнання вузлів обліку;
на інші роботи, безпосередньо пов’язані з наданням послуг з приєднання.
2.1.4. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж.
2.2. Вартість розробки технічних умов та підготовки проекту договору про

приєднання визначається на основі калькуляцій, розроблених електропереда-
вальною організацією та погоджених НКРЕ.

2.3. Вартість розробки проектної документації для нестандартного приєд-
нання враховується окремо і не включається в остаточну плату за нестандартне
приєднання та оплачується замовником на стадії розробки відповідної доку-
ментації самостійно.

2.4. Вартість робіт з приєднання електроустановок замовника включає такі
витрати (без ПДВ):

прямі матеріальні витрати;
прямі витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні заходи;
витрати, пов’язані з використанням машин (механізмів);
оплата послуг сторонніх організацій;
витрати на відрядження;
на інші заходи, безпосередньо пов’язані з наданням послуг з приєднання.
2.5. Вартість підключення електроустановки замовника визначається на ос-

нові калькуляцій на виконання робіт з підключення, розроблених електропе-
редавальною організацією та погоджених НКРЕ, з урахуванням усередненої
вартості використання машин та механізмів, що використовувались для вико-
нання робіт з підключення за попередній розрахунковий період, з розрахунку
на одне підключення.

2.6. Для формування ставок плати за стандартне приєднання використову-
ється фактична вартість робіт у межах здійснення стандартних приєднань за
базовий період.

2.7. Вартість нестандартного приєднання електроустановки замовника ви-
значається в кожному конкретному випадку на підставі проектної документа-
ції.

Кошторисна частина проектної документації розробляється відповідно до
вимог розділу ІІ Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000),
затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та жит-
лової політики України від 27 серпня 2000 року № 174 (із змінами) (далі – ДБН
Д.1.1-1-2000).

Величина витрат (без ПДВ) визначається за кошторисною частиною проек-
тної документації, що зменшується на величну витрат на:

підготовку території будівництва;
утримання служби замовника;
підготовку експлуатаційних кадрів.
2.8. Усі витрати (без ПДВ) електропередавальної організації при наданні по-

слуги з приєднання електроустановки замовника поділяються на витрати, що
формують виробничу собівартість (поточні витрати), та витрати з будівництва
та/або реконструкції електричних мереж (капітальні витрати).

2.8.1. Облік капітальних витрат:
Фактична вартість робіт з приєднання електроустановок замовника, за ви-

нятком вартості підключення, формується за методологічними засадами, які
передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні за-
соби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000
року № 92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року
за № 288/4509, та включає всі фактичні витрати (без ПДВ) електропередаваль-
ної організації з будівництва та/або реконструкції електричних мереж у межах
надання послуги з приєднання електроустановки замовника, в тому числі ви-
трати (без ПДВ) на розробку технічних умов, підготовку проекту договору про
приєднання та розробку проектної документації з урахуванням вимог пункту
2.7 цього розділу.

При визначенні фактичної вартості послуги з приєднання електроустановки
замовника, що надавалась шляхом виконання робіт господарським способом,

використовуються норми часу на виконання робіт працівниками, використання
машин та механізмів згідно з ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням фактичної вар-
тості зазначених ресурсів електропередавальної організації (фактична заро-
бітна плата персоналу, вартість використання власного транспорту).

При визначенні фактичної вартості послуги з приєднання електроустановки
замовника, що надавалась шляхом виконання робіт підрядним способом, ви-
користовуються Базові показники вартості проектно-планувальних та інших
робіт по наданню платних послуг замовникам в Українській РСР, затверджені
постановою колегії Державного комітету Української РСР у справах будівництва
і архітектури від 26 червня 1991 року № 24, з урахуванням чинного індексу до
розцінок для визначення розміру плати за виконання робіт, що затверджується
Мінрегіоном України, виходячи з фактично виконаних обсягів робіт і вартості
фактично використаних матеріалів.

Зазначені витрати підтверджуються первинними документами, складеними
відповідно до чинного законодавства, та формують первісну (балансову) вар-
тість об’єктів основних засобів або збільшують балансову вартість існуючих
об’єктів основних засобів.

Облік фактичних витрат, за винятком витрат на підключення, понесених в
межах надання послуг з приєднання електроустановок замовників, здійсню-
ється на рахунку бухгалтерського обліку 15 «Капітальні інвестиції».

2.8.2. Облік витрат, що формують виробничу собівартість:
Виробнича собівартість послуги з приєднання електроустановки замовника

включає витрати електропередавальної організації на розробку технічних умов
та підготовку проекту договору про приєднання та витрати на підключення
електроустановки замовника.

Облік фактичних витрат, понесених електропередавальною організацією в
рамках виконання робіт з підключення електроустановки замовника, здійсню-
ється на рахунках бухгалтерського обліку 23 «Виробництво» та 90 «Собівартість
реалізації» на підставі первинних документів, які складені відповідно до вимог
чинного законодавства.

ІІІ. Плата за стандартне приєднання
3.1. Плата за стандартне приєднання П, тис. грн, розраховується за форму-

лою
П = Рзаявл х С с,м , (1)к,ф,н

де Рзаявл– заявлена до приєднання потужність електроустановки замовника,
кВт;

C – ставка плати за стандартне приєднання, тис. грн/кВт, яка диференцію-
ється за такими індексами:

c – ступінь стандартного приєднання: перший – від 0 кВт до 16 кВт включно,
другий – від 16 кВт до 50 кВт включно, третій – від 50 кВт до 160 кВт включно;

м – місцезнаходження електроустановок заявника (місто, сільська місце-
вість);

к – категорія надійності електропостачання згідно з Правилами улаштування
електроустановок (ПУЕ), замовлена заявником (I, II, III);

ф – схема електрозабезпечення (одно- чи трифазна);
н – рівень напруги в точці приєднання (0,4; 6(10); 27(35); 110(154)), кВ.
3.2. Розрахунок електропередавальною організацією ставок плати за стан-

дартне приєднання обґрунтовується фактичними витратами (без ПДВ) за ба-
зовий період, що були необхідні для будівництва та/або реконструкції елек-
тричних мереж від місця забезпечення потужності до місця приєднання елек-
троустановок замовників, що відповідають критеріям стандартного приєд-
нання.

3.3. Для розрахунку ставок плати за стандартне приєднання електропере-
давальна організація за місцем розташування місцевих (локальних) електрич-
них мереж формує за звітний (базовий) період інформацію щодо фактичних
витрат (без ПДВ) на приєднання, які за ознаками відповідають стандартним
приєднанням, за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Методики. Інформація
формується окремо для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стан-
дартного приєднання, відповідно до території здійснення ліцензованої діяль-
ності, окремо для кожної територіальної одиниці. Інформація формується за
об’єктами замовників, приєднання яких завершено.

3.4. Ставки плати за стандартне приєднання , тис. грн/кВт, на розра-
хунковий період визначаються за формулою

(2)

де – сума фактичних капітальних витрат (без ПДВ) на приєднання
за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стан-
дартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками колонки 17 до-
датка 1 до цієї Методики);

– сума фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання, що формують
виробничу собівартість;

– сумарна оприбуткована вартість обладнання, демонтованого у
зв’язку з наданням послуг з приєднання за базовий період для міст та сільської
місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання, тис. грн (сумарне
значення за рядками колонки 20 додатка 1 до цієї Методики);

Pc,м – загальна приєднана абонована потужність стандартного приєднання,
кВт (сумарне значення за рядками колонки 4 додатка 1 до цієї Методики);

Кк – коефіцієнт категорії надійності (додаток 2);
Кн – коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (додаток 3);
Кф – коефіцієнт схеми електрозабезпечення (додаток 4);
Нр – середня питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності, ви-

значена згідно з розділом V цієї Методики, тис. грн/кВт.
3.5. Участь замовника i у фінансуванні капітального будівництва та/або ре-

конструкції об’єктів, призначених для спільних потреб підприємств електрое-
нергетики та підприємств інших галузей , тис. грн, визначається за формулою

Yі = Рі заявл х Нр,    (3)
де Рі заявл – заявлена до приєднання потужність електроустановки  замовника

i, кВт;
Нр – середня питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності, ви-

значена згідно з розділом V цієї Методики, тис. грн/кВт.
3.6. Різниця між фактичним та прогнозованим надходженням коштів від на-

дання послуг із стандартного приєднання за базовий період , тис. грн, ви-
значається для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного
приєднання за формулою

(4)

де – сума фактичних капітальних витрат (без ПДВ) на приєднання
за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стан-
дартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками колонки 17 до-
датка 1 до цієї Методики);

– сума фактичних витрат (без ПДВ) замовника i на приєднання,
що формують виробничу собівартість;

Сі – ставка плати за стандартне приєднання, застосована в звітному (базо-
вому) періоді до замовника i, тис. грн/кВт;

Рі – приєднана у звітному (базовому) періоді потужність замовника i, кВт.
3.7. Щороку до 01 листопада електропередавальні організації надають НКРЕ

розрахункові значення плати за стандартне приєднання та пояснювальну за-
писку, погоджену разом з інвестиційною програмою центральним органом ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному ком-
плексі. У пояснювальній записці надаються обґрунтування розрахунків та за-
значається дольовий розподіл за всіма джерелами фінансування розвитку
електричних мереж за об’єктами електроенергетики, що використовуються для
забезпечення надання послуг із стандартних приєднань.

Сс,м
к,ф,н
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3.8. НКРЕ розглядає надані електропередавальними організаціями розра-

хункові значення плати за стандартне приєднання і пояснювальні записки та
встановлює на наступний календарний рік для Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя ставки плати за стандартне приєднання з
урахуванням критеріїв диференціації.

3.9. Ставки плати за стандартне приєднання для територіальної одиниці, на
якій здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії більше
однієї електропередавальної організації, встановлюються однакові на цій те-
риторіальній одиниці з урахуванням розрахункових значень плати за стандар-
тне приєднання усіх електропередавальних організацій, які здійснюють таку
діяльність в межах цієї територіальної одиниці.

3.10. Ставки плати за стандартне приєднання для територіальної одиниці,

тис. грн/кВт, на розрахунковий період визначаються НКРЕ за фор-
мулою

(5)

де К – загальна кількість електропередавальних організацій на певній тери-
торіальній одиниці;

n – кількість джерел живлення j за кожною з електропередавальних органі-
зацій k на територіальній одиниці;

– сума фактичних капітальних витрат (без ПДВ) на приєднання
за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стан-
дартного приєднання для електропередавальної організації k на територіальній
одиниці, тис. грн;

– сума фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання, що формують
виробничу собівартість;

– сумарна оприбуткована вартість обладнання, демонтованого у
зв’язку з наданням послуг з приєднання, за базовий період для міст та сільської
місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання для електропере-
давальної організації k на територіальній одиниці, тис. грн;

РК
С,М – загальна приєднана потужність стандартного приєднання для електро-

передавальної організації k на територіальній одиниці, кВт;
Кк – коефіцієнт категорії надійності (додаток 2);
Кн – коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (додаток 3);
Кф – коефіцієнт схеми електрозабезпечення (додаток 4);

– резерв абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення j
для електропередавальної організації k, що здійснює діяльність в межах певної
територіальної одиниці, кВт;

– середня питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності,
визначена згідно з розділом V цієї Методики для електропередавальної орга-
нізації k на територіальній одиниці, тис. грн/кВт.

IV. Плата за нестандартне приєднання
4.1. Плата за нестандартне приєднання електроустановки замовника визна-

чається в кожному окремому випадку на підставі вартості існуючого резерву
абонованої потужності, вартості реконструкції мереж власника з метою збіль-
шення резерву їх потужності та вартості будівництва та/або реконструкції ви-
ключно для забезпечення потреб замовника лінії електропередачі до точки при-
єднання електроустановки замовника, що визначаються за проектною доку-
ментацією у встановленому розділом ІІ цієї Методики порядку.

Під час визначення місця розташування точки забезпечення потужності
електропередавальна організація перевіряє пропускну здатність елементів іс-
нуючої мережі від джерела живлення до точки приєднання замовника.

Пропускна здатність електричних мереж від точки забезпечення потужності
до точки приєднання визначається найменшою пропускною здатністю еле-
мента мережі за схемою електрозабезпечення.

Потужність, яку забезпечує джерело живлення, визначається найменшою
пропускною здатністю елемента мережі за відповідним вузлом живлення.

4.2. У разі якщо резерв абонованої приєднаної потужності джерела
живлення j, від якого забезпечується заявлена до приєднання потужність

замовників, які одночасно звернулись до електропередавальної орга-
нізації щодо приєднання їх електроустановок, більше або дорівнює заявленій

до приєднання потужності , плата за приєднання електроуста-

новки замовника i від джерела живлення j , тис. грн, визначається за фор-
мулою

(6)

де – заявлена до приєднання потужність замовника i, кВт;

– питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності на дже-
релі живлення j на дату укладення договору про приєднання, тис. грн/кВт;

– визначена відповідно до вимог розділу ІІ цієї Методики вартість бу-
дівництва та/або реконструкції лінії електропередачі до точки приєднання елек-
троустановки замовника i виключно для забезпечення потреб замовника i, тис.
грн.

4.3. У разі якщо резерв абонованої приєднаної потужності джерела
живлення j, від якого забезпечується заявлена до приєднання потужність

замовників, які одночасно звернулись до електропередавальної ор-
ганізації щодо приєднання їх електроустановок, менше заявленої до приєд-

нання потужності , плата за приєднання електроустановки за-

мовника i від джерела живлення j , тис. грн, визначається за формулою

(7)

де  – заявлена до приєднання потужність замовника i, кВт;

– питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності на дже-
релі живлення j на дату укладення договору про приєднання, тис. грн/кВт;

– визначена відповідно до вимог розділу ІІ цієї Методики вартість бу-
дівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовників
i лінії електропередачі до точок приєднання електроустановок замовників i за
джерелом j, тис. грн;

– сума фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання, що формують ви-
робничу собівартість за джерелом живлення j;

– питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності на дже-
релі живлення j, тис. грн/кВт, який сформувався внаслідок будівництва та/або
реконструкції електричних мереж з метою надання послуги з приєднання, ви-
значається за формулою

(8)

де – визначена відповідно до вимог розділу ІІ цієї Методики величина
капітальних витрат з будівництва та/або реконструкції електричних мереж та
підстанцій електропередавальної організації (власника мереж) за джерелом
живлення j у зв’язку з необхідністю приєднання електроустановок замовників,
тис. грн;

– оприбуткована вартість демонтованого устаткування та облад-
нання, яке підлягає подальшому використанню, тис. грн;

– резерв абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення j,
визначений відповідно до розділу V цієї Методики, кВт, що сформується у разі
приєднання замовників, які одночасно звернулись до електропередавальної
організації щодо приєднання їх електроустановок, без урахування їх заявленої

до приєднання потужності .
4.4. Участь замовника i у фінансуванні капітального будівництва та/або ре-

конструкції об’єктів, призначених для спільних потреб підприємств електрое-

нергетики та підприємств інших галузей, за джерелом живлення j , тис. грн,
визначається за формулою

(9)

де – заявлена до приєднання потужність замовника i, кВт;

– резерв абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення
j до його капітального будівництва та/або реконструкції з метою приєднання
електроустановок замовників i, кВт;

– збільшення резерву абонованої приєднаної потужності за джерелом
живлення j після його капітального будівництва та/або реконструкції з метою
приєднання електроустановок замовників i, кВт;

– визначена відповідно до вимог розділу ІІ цієї Методики вартість бу-
дівництва та/або реконструкції мереж та підстанцій електропередавальної ор-
ганізації (власника мереж) з метою створення резерву потужності за джерелом
живлення j у зв’язку з необхідністю приєднання електроустановок замовників
i, тис. грн.

4.5. Додатково необхідні кошти ВД, тис. грн, для виконання в повному обсязі
робіт згідно з проектною документацією будівництва та/або реконструкції за
джерелом живлення j визначаються за формулою

(10)

де – участь замовника i, електроустановки якого забезпечуються від дже-
рела живлення j, у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції
об’єктів, призначених для спільних потреб підприємств електроенергетики та
підприємств інших галузей за джерелом живлення j, тис. грн;

– плата за стандартне та нестандартне приєднання замовників i, яке за-
безпечується від джерела живлення j;

– визначена відповідно до вимог розділу ІІ цієї Методики вартість бу-
дівництва та/або реконструкції мереж та підстанцій електропередавальної ор-
ганізації (власника мереж) з метою створення резерву потужності за джерелом
живлення j у зв’язку з необхідністю приєднання електроустановок замовника,
тис. грн;

– сума фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання, що формують ви-
робничу собівартість за джерелом живлення j.

V. Характеристики джерел живлення
5.1. Максимально допустима потужність підстанції Рмакс, кВт.
Для однотрансформаторних підстанцій максимально допустима потужність

визначається з урахуванням коефіцієнта потужності cos(ϕ)=0,92:
Рмакс = 0,92 х Sном,   (11)

де Sном – номінальна потужність трансформатора підстанції, кВА.
Максимально допустима потужність для підстанцій з двома та більше уста-

новленими трансформаторами номінальної потужності визначається з
урахуванням коефіцієнта потужності cos(ϕ)=0,92 та коефіцієнта переванта-

ження , що враховують можливе перевантаження трансформатора в ава-
рійному режимі при виході з ладу одного з трансформаторів, за формулою

(12)

де – номінальна потужність трансформатора підстанції i, кВА;

– номінальна потужність максимального з установлених на підстанції
трансформаторів i, кВА;

– коефіцієнт перевантаження для маслонаповнених трансформаторів
приймається рівним 1,4, для сухих трансформаторів приймається відповідно
до технічної документації заводу-виробника відповідного трансформатора, для
підстанції з кількістю установлених трансформаторів більше двох обирається
за найменшим значенням.

5.2. Приєднана потужність визначається як сумарна потужність, яка забез-
печується від певного джерела живлення електроустановок споживачів та/або
замовників за договорами про постачання (користування) електричною енер-
гією.

5.3. Потужність, що приєднується за договорами про приєднання, визнача-
ється як сума величин потужності відповідно до чинних договорів про приєд-
нання.

5.4. Резерв потужності електричних мереж Ррез, кВт, визначається як різниця
між максимально допустимою потужністю підстанції та сумарним за усіма спо-
живачами, живлення електроустановок яких забезпечується від цієї підстанції,
значенням в певний період часу доби електричним навантаженням в режимний
день, визначеним на підставі літніх та зимових вимірів відповідно до Порядку
організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день,
затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня
2008 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008
року за № 84/14775 (із змінами).

5.5. Резерв приєднаної абонованої потужності , кВт, який забезпечу-
ється джерелом живлення j, визначається за формулою

(13)

де – максимальна потужність джерела живлення j, кВт;

– коефіцієнт використання потужності (додаток 5);

– приєднана потужність i споживача або замовника за договором про
постачання (користування) електричною енергією або договором про приєд-
нання, потужність електроустановок якого забезпечується від джерела жив-
лення j, кВт.

5.6. Збільшення резерву приєднаної абонованої потужності за джерелом

живлення j , кВт, визначається за формулою

(14)

де – максимальна потужність джерела живлення j після реконструкції,
кВт;

– максимальна потужність джерела живлення j до реконструкції, кВт;

– коефіцієнт використання потужності (додаток 5).
5.7. Питома вартість резерву приєднаної абонованої потужності на джерелі

живлення j , тис. грн/кВт, визначається за формулою

(15)

де – визначена відповідно до вимог розділу ІІ цієї Методики вартість
будівництва та/або реконструкції мереж та підстанцій електропередавальної
організації (власника мереж) з метою створення резерву потужності за дже-
релом живлення j, тис. грн;

– збільшення резерву приєднаної абонованої потужності за джерелом
живлення j, кВт.

При цьому середня питома вартість резерву приєднаної абонованої потуж-
ності Hp, тис. грн/кВт, визначається за формулою

(16)

де n – кількість джерел живлення електропередавальної організації в межах
відповідної територіальної одиниці;

– резерв приєднаної абонованої потужності, який забезпечується дже-
релом живлення j;

– питома вартість резерву приєднаної абонованої потужності на джерелі
живлення j.

VI. Кодифікація об’єктів електроенергетики
6.1. Для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання

(стандартне/нестандартне) електропередавальна організація за кожною з те-
риторіальних одиниць, на якій здійснює ліцензовану діяльність з передачі елек-
тричної енергії, веде перелік об’єктів електроенергетики, на основі якого ство-
рює геодезичну інформаційно-технічну систему об’єктів електроенергетики.

До переліку об’єктів електроенергетики вносяться, в тому числі, дані, які
підлягають оприлюдненню на веб-сайті електропередавальної організації в ме-
режі Інтернет.

Геодезична інформаційно-технічна система об’єктів електроенергетики
створюється на уніфікованому для сфери електроенергетики програмному за-
безпеченні за принципами побудови Державної геодезичної системи України
з використанням сучасних супутникових радіонавігаційних систем (GPS),
комп’ютерних технологій та традиційних геодезичних методів.

Уніфіковане програмне забезпечення геодезичної інформаційно-технічної
системи має реалізовувати функцію формування на заданий момент часу тех-
нологічної карти об’єкта електроенергетики, у якій, в тому числі, відобража-
ється інформація, яка підлягає оприлюдненню на веб-сайті електропереда-
вальної організації в мережі Інтернет.

Для трансформаторних підстанцій зазначаються кількість трансформаторів,
їх тип та номінальна потужність. Для ліній електропередачі на технологічній
карті зазначаються рівень напруги, протяжність лінії, порядок нумерації опор,
пропускна спроможність.

За рішенням електропередавальної організації технологічна карта може ві-
дображати іншу технічну інформацію, що необхідна для оперативного управ-
ління роботою електричних мереж.

6.2. Кожний об’єкт електроенергетики, що кодифікований та внесений до
переліку об’єктів електроенергетики, електропередавальна організація з від-
повідною прив’язкою до місцевості вносить у геодезичну інформаційно-тех-
нічну систему об’єктів електроенергетики на території здійснення ліцензованої
діяльності.

До геодезичної інформаційно-технічної системи об’єктів електроенергетики
вноситься також технічна інформація (топологія мереж, межі охоронних зон,
технічна характеристика об’єктів), необхідна для управління експлуатацією та
розвитком електричних мереж та ідентифікації типу приєднання
(стандартне/нестандартне).

6.3. Геодезична інформаційно-технічна система об’єктів електроенергетики
забезпечує метрологічну та топологічну коректність інформації про об’єкти
електроенергетики.

У разі зміни просторових чи технічних параметрів об’єкта електроенергетики
ці зміни вносяться до геодезичної інформаційно-технічної системи об’єктів
електроенергетики наступного робочого дня після настання таких змін.

База даних геодезичної інформаційно-технічної системи об’єктів електрое-
нергетики повинна мати захист від несанкціонованого доступу з метою зміни
інформації та доступу до інформації, яка не підлягає оприлюдненню.

Державний нагляд за електричними установками і мережами електропере-
давальних організацій та контроль за достовірністю технічних даних, занесених
до геодезичних інформаційно-технічних систем електропередавальних орга-
нізацій, здійснює Держенергонагляд.

6.4. Кожному об’єкту електроенергетики незалежно від форми власності
присвоюється унікальний цифровий код.

6.5. Електропередавальна організація за кожною трансформаторною під-
станцією на території здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної
енергії присвоює унікальний цифровий код за такою формою:

,
де значення в полях коду:
1-6 – географічна широта місця розташування центру майданчика, на якому

змонтована підстанція (1-2 – градуси, 3-4 – мінути, 5-8 – секунди з точністю
до сотих);

9-16 – географічна довгота місця розташування центру майданчика, на
якому змонтована підстанція (9-10 – градуси, 11-12 – мінути, 13-16 – секунди
з точністю до сотих).

6.6. Електропередавальна організація за кожною лінією електропередачі на
території здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії при-
своює унікальний цифровий код за такою формою:

,
де значення в полях коду:
1-16 – географічні координати північного кінця лінії (початку) відпайки або

трансформаторної підстанції згідно з кодифікацією підстанцій:
1-6 – географічна широта місця розташування початку лінії (1-2 – градуси,

3-4 – мінути, 5-8 – секунди з точністю до сотих);
9-16 – географічна довгота місця розташування початку лінії (9-10 – градуси,

11-12 – мінути, 13-16 – секунди з точністю до сотих);
17-32 – географічні координати південного кінця лінії (закінчення):
17-24 – географічна широта місця розташування південного кінця лінії (17-

18 – градуси, 19-20 – мінути, 21-24 – секунди з точністю до сотих);
25-32 – географічна довгота місця розташування південного кінця лінії (25-

26 – градуси, 27-28 – мінути, 29-32 – секунди з точністю до сотих);
33 – кількість ліній електропередачі, які проходять в одній трасі.
Якщо географічні координати початку та кінця лінії мають однакову геогра-

фічну широту, значення вказуються із заходу на схід.
Начальник управління роздрібного ринку електричної енергії НКРЕ

І.Городиський
Додатки — на сайті «УК»
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ


ПОСТАНОВА

12.02.2013

№ 115

Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

28.02.2013 за № 339/22871

Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж


Відповідно до статті 12 Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Затвердити Методику розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, що додається.


2. Встановити для існуючих (діючих) електричних мереж електропередавальних організацій питому вартість резерву потужності на рівні 0,25 тис. грн/кВт.


3. Встановити звітний (базовий) період для розрахунку ставок плати за стандартне приєднання на 2014 рік з 01 квітня 2013 року до 30 вересня 2013 року включно.


4. Для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання (стандартне/нестандартне) зобов'язати електропередавальні організації виконати вимоги розділу VI Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої пунктом 1 цієї постанови, упродовж трьох років з дня набрання чинності цією постановою.

5. Управлінню роздрібного ринку електричної енергії НКРЕ в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.


В.о. Голови НКРЕ



К.Теличко


ПОГОДЖЕНО:


В.о. Голови Антимонопольного комітету України

Р.Кузьмін

Т.в.о. Голови Державної служби України


з питань регуляторної політики


та розвитку підприємництва





О.Потімков

(лист № 1101/0/20-13 від 08.02.2013 про


погодження проекту регуляторного акта)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

12.02.2013 № 115

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України


28.02.2013 за № 339/22871

МЕТОДИКА


розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж


І. Загальні положення


1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж, збільшення існуючої абонованої приєднаної потужності електроустановок або зміни вимог до надійності електропостачання електроустановок.

Методика застосовується електропередавальними організаціями для розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.


1.2. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:


абонована приєднана потужність – сумарна дозволена потужність об'єктів споживачів за договорами про постачання електричної енергії та потужність об'єктів споживачів за договорами про користування електричною енергією, що забезпечується від певного джерела живлення;


джерело живлення – працююча електростанція або сукупність існуючих електричних мереж (трансформаторна підстанція з лініями електропередачі), які забезпечують живлення об'єктів певної потужності із збереженням показників якості електричної енергії та надійності електропостачання;

електропередавальна організація – суб'єкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцензії;


звітний (базовий) період – період часу строком в один рік з 01 жовтня минулого календарного року до 30 вересня поточного календарного року;

місто (міська місцевість) – адміністративна територія міських поселень (міста, селища міського типу);

приєднання, яке не є стандартним (нестандартне приєднання), – приєднання до діючих мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання відповідно до закону, та електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії;


резерв абонованої приєднаної потужності – потужність, яка додатково до абонованої приєднаної потужності може бути забезпечена від певного джерела живлення із збереженням показників якості електричної енергії та надійності електропостачання;


розвиток електричних мереж – нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики;


розрахунковий період – календарний рік з 01 січня до 31 грудня включно, на який встановлюються ставки плати за стандартне приєднання;


сільська місцевість – адміністративна територія, за винятком території міст та селищ міського типу;


територіальна одиниця – територія Автономної Республіки Крим, або однієї з областей України, або міста Києва чи Севастополя, у межах якої здійснюють господарську діяльність одна або декілька електропередавальних організацій;


точка забезпечення потужності – місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого є необхідність забезпечити розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей.


1.3. Плата за приєднання є одним із джерел фінансування, передбачених інвестиційною програмою електропередавальної організації заходів з розвитку електричних мереж з метою приєднання електроустановок замовників.


Розвиток електричних мереж електропередавальної організації, що пов'язаний з наданням послуг з приєднання, узгоджується з планами забудови відповідної території.

Закупівля робіт, товарів та послуг, необхідних для надання послуг з приєднання, здійснюється електропередавальною організацією на конкурентних засадах.

1.4. Облік надходжень та витрат, пов'язаних з приєднанням електроустановок замовників, здійснюється окремо. Кошти, отримані електропередавальною організацією як плата за приєднання, обліковуються на окремому поточному рахунку та використовуються виключно для розвитку електричних мереж.


1.5. Електропередавальна організація забезпечує правильність застосування положень цієї Методики, а також своєчасність і якість надання послуг з приєднання відповідно до закону та договору.


1.6. Розроблена замовником відповідно до договору проектна документація зовнішнього електропостачання об'єкта замовника, будівництва та/або реконструкції електричних мереж та підстанцій електропередавальної організації (власника мереж) передається у власність електропередавальній організації (власнику мереж) в рахунок плати за приєднання.


1.7. Плата замовників за стандартне приєднання формується на основі відповідних ставок, що затверджуються НКРЕ, та величини потужності, заявленої замовником.

Плата за нестандартне приєднання електроустановки замовника визначається в кожному окремому випадку на основі проектної документації, що визначає вартість розвитку електричних мереж для забезпечення приєднання електроустановки замовника з врахуванням долі участі замовника у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції об'єктів, призначених для спільних потреб.


1.8. Плата за стандартне та нестандартне приєднання визначається за цією Методикою без податку на додану вартість (ПДВ). Нарахована до оплати сума зменшується на вартість виконання проектних та вишукувальних робіт згідно із зведеним кошторисним розрахунком, якщо такі роботи виконувались замовником та відповідна проектна документація передана електропередавальній організації за актом прийому-передачі.


1.9. Плата за приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, зменшується для замовника пропорційно площі такого доступного житла або житлового фонду соціального призначення до загальної площі об'єкта будівництва.

1.10. Щороку до 01 листопада електропередавальні організації надають НКРЕ за звітний (базовий) період інформацію щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Методики.

ІІ. Вартість приєднання електроустановок замовників


2.1. Надання послуги з приєднання електроустановки замовника до електромережі включає:

2.1.1. Розробку технічних умов та підготовку проекту договору про приєднання.

2.1.2. Розробку за вихідними даними технічних умов та/або завдання на проектування проектної документації та, у разі розроблення проектної документації замовником, її погодження.

2.1.3. Роботи, які безпосередньо пов'язані з будівництвом та/або реконструкцією електричних мереж, що необхідні для забезпечення приєднання електроустановки замовника, у тому числі такі витрати (без ПДВ):


на будівництво та/або реконструкцію мереж (підстанцій, повітряних та/або кабельних ліній) згідно з проектною документацією;


на обладнання систем захисту;


на обладнання вузлів обліку;


на інші роботи, безпосередньо пов'язані з наданням послуг з приєднання.

2.1.4. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж.


2.2. Вартість розробки технічних умов та підготовки проекту договору про приєднання визначається на основі калькуляцій, розроблених електропередавальною організацією та погоджених НКРЕ.


2.3. Вартість розробки проектної документації для нестандартного приєднання враховується окремо і не включається в остаточну плату за нестандартне приєднання та оплачується замовником на стадії розробки відповідної документації самостійно.


2.4. Вартість робіт з приєднання електроустановок замовника включає такі витрати (без ПДВ):

прямі матеріальні витрати;


прямі витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;


витрати, пов'язані з використанням машин (механізмів);

оплата послуг сторонніх організацій;


витрати на відрядження;


на інші заходи, безпосередньо пов'язані з наданням послуг з приєднання.

2.5. Вартість підключення електроустановки замовника визначається на основі калькуляцій на виконання робіт з підключення, розроблених електропередавальною організацією та погоджених НКРЕ, з урахуванням усередненої вартості використання машин та механізмів, що використовувались для виконання робіт з підключення за попередній розрахунковий період, з розрахунку на одне підключення.

2.6. Для формування ставок плати за стандартне приєднання використовується фактична вартість робіт у межах здійснення стандартних приєднань за базовий період.

2.7. Вартість нестандартного приєднання електроустановки замовника визначається в кожному конкретному випадку на підставі проектної документації.


Кошторисна частина проектної документації розробляється відповідно до вимог розділу ІІ Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 серпня 2000 року № 174 (із змінами) (далі – ДБН Д.1.1-1-2000).


Величина витрат (без ПДВ) визначається за кошторисною частиною проектної документації, що зменшується на величну витрат на:


підготовку території будівництва;


утримання служби замовника;


підготовку експлуатаційних кадрів.

2.8. Усі витрати (без ПДВ) електропередавальної організації при наданні послуги з приєднання електроустановки замовника поділяються на витрати, що формують виробничу собівартість (поточні витрати), та витрати з будівництва та/або реконструкції електричних мереж (капітальні витрати).


2.8.1. Облік капітальних витрат:

Фактична вартість робіт з приєднання електроустановок замовника, за винятком вартості підключення, формується за методологічними засадами, які передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509, та включає всі фактичні витрати (без ПДВ) електропередавальної організації з будівництва та/або реконструкції електричних мереж у межах надання послуги з приєднання електроустановки замовника, в тому числі витрати (без ПДВ) на розробку технічних умов, підготовку проекту договору про приєднання та розробку проектної документації з урахуванням вимог пункту 2.7 цього розділу.


При визначенні фактичної вартості послуги з приєднання електроустановки замовника, що надавалась шляхом виконання робіт господарським способом, використовуються норми часу на виконання робіт працівниками, використання машин та механізмів згідно з ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням фактичної вартості зазначених ресурсів електропередавальної організації (фактична заробітна плата персоналу, вартість використання власного транспорту).

При визначенні фактичної вартості послуги з приєднання електроустановки замовника, що надавалась шляхом виконання робіт підрядним способом, використовуються Базові показники вартості проектно-планувальних та інших робіт по наданню платних послуг замовникам в Українській РСР, затверджені постановою колегії Державного комітету Української РСР у справах будівництва і архітектури від 26 червня 1991 року № 24, з урахуванням чинного індексу до розцінок для визначення розміру плати за виконання робіт, що затверджується Мінрегіоном України, виходячи з фактично виконаних обсягів робіт і вартості фактично використаних матеріалів.

Зазначені витрати підтверджуються первинними документами, складеними відповідно до чинного законодавства, та формують первісну (балансову) вартість об'єктів основних засобів або збільшують балансову вартість існуючих об'єктів основних засобів.


Облік фактичних витрат, за винятком витрат на підключення, понесених в межах надання послуг з приєднання електроустановок замовників, здійснюється на рахунку бухгалтерського обліку 15 "Капітальні інвестиції".


2.8.2. Облік витрат, що формують виробничу собівартість:

Виробнича собівартість послуги з приєднання електроустановки замовника включає витрати електропередавальної організації на розробку технічних умов та підготовку проекту договору про приєднання та витрати на підключення електроустановки замовника.

Облік фактичних витрат, понесених електропередавальною організацією в рамках виконання робіт з підключення електроустановки замовника, здійснюється на рахунках бухгалтерського обліку 23 "Виробництво" та 90 "Собівартість реалізації" на підставі первинних документів, які складені відповідно до вимог чинного законодавства.

ІІІ. Плата за стандартне приєднання


3.1. Плата за стандартне приєднання 
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 тис. грн, розраховується за формулою
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(1)

де

заявл


Р


 – заявлена до приєднання потужність електроустановки замовника, кВт;




C


 – ставка плати за стандартне приєднання, тис. грн/кВт, яка диференціюється за такими індексами:




c


 – ступінь стандартного приєднання: перший – від 0 кВт до 16 кВт включно, другий – від 16 кВт до 50 кВт включно, третій – від 50 кВт до 160 кВт включно;




м


 – місцезнаходження електроустановок заявника (місто, сільська місцевість);




к


 – категорія надійності електропостачання згідно з Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), замовлена заявником (I, II, III);




ф


 – схема електрозабезпечення (одно- чи трифазна);



н


 – рівень напруги в точці приєднання (0,4; 6(10); 27(35); 110(154)), кВ.

3.2. Розрахунок електропередавальною організацією ставок плати за стандартне приєднання обґрунтовується фактичними витратами (без ПДВ) за базовий період, що були необхідні для будівництва та/або реконструкції електричних мереж від місця забезпечення потужності до місця приєднання електроустановок замовників, що відповідають критеріям стандартного приєднання.

3.3. Для розрахунку ставок плати за стандартне приєднання електропередавальна організація за місцем розташування місцевих (локальних) електричних мереж формує за звітний (базовий) період інформацію щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання, які за ознаками відповідають стандартним приєднанням, за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Методики. Інформація формується окремо для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання, відповідно до території здійснення ліцензованої діяльності, окремо для кожної територіальної одиниці. Інформація формується за об'єктами замовників, приєднання яких завершено.

3.4. Ставки плати за стандартне приєднання 
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 – сума фактичних капітальних витрат (без ПДВ) на приєднання за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками колонки 17 додатка 1 до цієї Методики);
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 – сума фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання, що формують виробничу собівартість;
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 – сумарна оприбуткована вартість обладнання, демонтованого у зв'язку з наданням послуг з приєднання за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками колонки 20 додатка 1 до цієї Методики);
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 – загальна приєднана абонована потужність стандартного приєднання, кВт (сумарне значення за рядками колонки 4 додатка 1 до цієї Методики);



к


К


 – коефіцієнт категорії надійності (додаток 2);




н


К


 – коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (додаток 3);




ф


К


 – коефіцієнт схеми електрозабезпечення (додаток 4);



p


H


 – середня питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності, визначена згідно з розділом V цієї Методики, тис. грн/кВт.

3.5. Участь замовника i у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції об'єктів, призначених для спільних потреб підприємств електроенергетики та підприємств інших галузей 
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, тис. грн, визначається за формулою
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(3)

де

заявл
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Р


 – заявлена до приєднання потужність електроустановки           замовника i, кВт;
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 – середня питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності, визначена згідно з розділом V цієї Методики, тис. грн/кВт.

3.6. Різниця між фактичним та прогнозованим надходженням коштів від надання послуг із стандартного приєднання за базовий період 
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тис. грн, визначається для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання за формулою
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 – сума фактичних капітальних витрат (без ПДВ) на приєднання за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками колонки 17 додатка 1 до цієї Методики);
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 – сума фактичних витрат (без ПДВ) замовника i на приєднання, що формують виробничу собівартість;




i


C


 – ставка плати за стандартне приєднання, застосована в звітному (базовому) періоді до замовника i, тис. грн/кВт;




i


P


 – приєднана у звітному (базовому) періоді потужність замовника i, кВт.


3.7. Щороку до 01 листопада електропередавальні організації надають НКРЕ розрахункові значення плати за стандартне приєднання та пояснювальну записку, погоджену разом з інвестиційною програмою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі. У пояснювальній записці надаються обґрунтування розрахунків та зазначається дольовий розподіл за всіма джерелами фінансування розвитку електричних мереж за об'єктами електроенергетики, що використовуються для забезпечення надання послуг із стандартних приєднань.


3.8. НКРЕ розглядає надані електропередавальними організаціями розрахункові значення плати за стандартне приєднання і пояснювальні записки та встановлює на наступний календарний рік для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя ставки плати за стандартне приєднання з урахуванням критеріїв диференціації.

3.9. Ставки плати за стандартне приєднання для територіальної одиниці, на якій здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії більше однієї електропередавальної організації, встановлюються однакові на цій територіальній одиниці з урахуванням розрахункових значень плати за стандартне приєднання усіх електропередавальних організацій, які здійснюють таку діяльність в межах цієї територіальної одиниці.


3.10. Ставки плати за стандартне приєднання для територіальної одиниці, 
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, тис. грн/кВт, на розрахунковий період визначаються НКРЕ за формулою
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(5)

де

K


 – загальна кількість електропередавальних організацій на певній територіальній одиниці;




n


 – кількість джерел живлення j за кожною з електропередавальних організацій k на територіальній одиниці;
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 – сума фактичних капітальних витрат (без ПДВ) на приєднання за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання для електропередавальної організації k на територіальній одиниці, тис. грн;
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– сума фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання, що формують виробничу собівартість;
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 – сумарна оприбуткована вартість обладнання, демонтованого у зв'язку з наданням послуг з приєднання, за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання для електропередавальної організації k на територіальній одиниці, тис. грн;
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 – загальна приєднана потужність стандартного приєднання для електропередавальної організації k на територіальній одиниці, кВт;




к


К


 – коефіцієнт категорії надійності (додаток 2);



н


К


 – коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (додаток 3);



ф
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 – коефіцієнт схеми електрозабезпечення (додаток 4);
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 – резерв абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення j для електропередавальної організації k, що здійснює діяльність в межах певної територіальної одиниці, кВт;




k
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 – середня питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності, визначена згідно з розділом V цієї Методики для електропередавальної організації k на територіальній одиниці, тис. грн/кВт.

IV. Плата за нестандартне приєднання

4.1. Плата за нестандартне приєднання електроустановки замовника визначається в кожному окремому випадку на підставі вартості існуючого резерву абонованої потужності, вартості реконструкції мереж власника з метою збільшення резерву їх потужності та вартості будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовника лінії електропередачі до точки приєднання електроустановки замовника, що визначаються за проектною документацією у встановленому розділом ІІ цієї Методики порядку.

Під час визначення місця розташування точки забезпечення потужності електропередавальна організація перевіряє пропускну здатність елементів існуючої мережі від джерела живлення до точки приєднання замовника.


Пропускна здатність електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання визначається найменшою пропускною здатністю елемента мережі за схемою електрозабезпечення.

Потужність, яку забезпечує джерело живлення, визначається найменшою пропускною здатністю елемента мережі за відповідним вузлом живлення.


4.2. У разі якщо резерв абонованої приєднаної потужності 

j


P


D


 джерела живлення j, від якого забезпечується заявлена до приєднання потужність 

å


i


заявл


i


Р


 замовників, які одночасно звернулись до електропередавальної організації щодо приєднання їх електроустановок, більше або дорівнює заявленій до приєднання потужності 

å
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D


i


заявл


i


j


Р


P


, плата за приєднання електроустановки замовника i від джерела живлення j 

i


j


П


, тис. грн, визначається за формулою
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(6)

де

заявл


i


P


 – заявлена до приєднання потужність замовника i, кВт;




стар


j


р


Н


 – питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності на джерелі живлення j на дату укладення договору про приєднання, тис. грн/кВт;



лін


пр


B


i


 – визначена відповідно до вимог розділу ІІ цієї Методики вартість будівництва та/або реконструкції лінії електропередачі до точки приєднання електроустановки замовника i виключно для забезпечення потреб замовника i, тис. грн.

4.3. У разі якщо резерв абонованої приєднаної потужності 

j


P


D


джерела живлення j, від якого забезпечується заявлена до приєднання потужність 

å


i


заявл


i


Р


 замовників, які одночасно звернулись до електропередавальної організації щодо приєднання їх електроустановок, менше заявленої до приєднання потужності 

å
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j


Р


P


, плата за приєднання електроустановки замовника i від джерела живлення j 

i


j


П


, тис. грн, визначається за формулою
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(7)

де

заявл


i


P


 – заявлена до приєднання потужність замовника i, кВт;



стар


j


р


Н


 – питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності на джерелі живлення j на дату укладення договору про приєднання, тис. грн/кВт;



лін


пр


B


j


 – визначена відповідно до вимог розділу ІІ цієї Методики вартість будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовників i лінії електропередачі до точок приєднання електроустановок замовників i за джерелом j, тис. грн;



соб


j


пс


пр


B


 – сума фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання, що формують виробничу собівартість за джерелом живлення j;



нов


j


р


Н


 – питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності на джерелі живлення j, тис. грн/кВт, який сформувався внаслідок будівництва та/або реконструкції електричних мереж з метою надання послуги з приєднання, визначається за формулою
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(8)

де

кап


j


пс


пр


B


 – визначена відповідно до вимог розділу ІІ цієї Методики величина капітальних витрат з будівництва та/або реконструкції електричних мереж та підстанцій електропередавальної організації (власника мереж) за джерелом живлення j у зв'язку з необхідністю приєднання електроустановок замовників, тис. грн;



j


демонт


B


 – оприбуткована вартість демонтованого устаткування та обладнання, яке підлягає подальшому використанню, тис. грн;




j


P


D


 – резерв абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення j, визначений відповідно до розділу V цієї Методики, кВт, що сформується у разі приєднання замовників, які одночасно звернулись до електропередавальної організації щодо приєднання їх електроустановок, без урахування їх заявленої до приєднання потужності 

å


i


заявл


i


Р


.

4.4. Участь замовника i у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції об'єктів, призначених для спільних потреб підприємств електроенергетики та підприємств інших галузей, за джерелом живлення j

j


i


Y


, тис. грн, визначається за формулою
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(9)

де

заявл


i


P


 – заявлена до приєднання потужність замовника i, кВт;



j


стар


P


D


 – резерв абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення j до його капітального будівництва та/або реконструкції з метою приєднання електроустановок замовників i, кВт;



j


P


D


 – збільшення резерву абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення j після його капітального будівництва та/або реконструкції з метою приєднання електроустановок замовників i, кВт;




кап


j


пс


пр


B


 – визначена відповідно до вимог розділу ІІ цієї Методики вартість будівництва та/або реконструкції мереж та підстанцій електропередавальної організації (власника мереж) з метою створення резерву потужності за джерелом живлення j у зв'язку з необхідністю приєднання електроустановок замовників i, тис. грн.

4.5. Додатково необхідні кошти 

Д


B


, тис. грн, для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектною документацією будівництва та/або реконструкції за джерелом живлення j визначаються за формулою
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де

i


Y


 – участь замовника i, електроустановки якого забезпечуються від джерела живлення j, у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції об'єктів, призначених для спільних потреб підприємств електроенергетики та підприємств інших галузей за джерелом живлення j, тис. грн;



i


П


 – плата за стандартне та нестандартне приєднання замовників i, яке забезпечується від джерела живлення j;




кап


j


пс


пр


B


 – визначена відповідно до вимог розділу ІІ цієї Методики вартість будівництва та/або реконструкції мереж та підстанцій електропередавальної організації (власника мереж) з метою створення резерву потужності за джерелом живлення j у зв'язку з необхідністю приєднання електроустановок замовника, тис. грн;



соб


j


пс


пр


B


 – сума фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання, що формують виробничу собівартість за джерелом живлення j.


V. Характеристики джерел живлення

5.1. Максимально допустима потужність підстанції 

макс


P


, кВт.


Для однотрансформаторних підстанцій максимально допустима потужність визначається з урахуванням коефіцієнта потужності 
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(11)

де

ном


S


 – номінальна потужність трансформатора підстанції, кВА.

Максимально допустима потужність для підстанцій з двома та більше установленими трансформаторами номінальної потужності 

i
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визначається з урахуванням коефіцієнта потужності 
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 та коефіцієнта перевантаження 

перев


K


, що враховують можливе перевантаження трансформатора в аварійному режимі при виході з ладу одного з трансформаторів, за формулою
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(12)

де

ном


i


S


 – номінальна потужність трансформатора підстанції i, кВА;




i


ном


S


max


 – номінальна потужність максимального з установлених на підстанції трансформаторів i, кВА;



перев


K


 – коефіцієнт перевантаження для маслонаповнених трансформаторів приймається рівним 1,4, для сухих трансформаторів приймається відповідно до технічної документації заводу-виробника відповідного трансформатора, для підстанції з кількістю установлених трансформаторів більше двох обирається за найменшим значенням.


5.2. Приєднана потужність визначається як сумарна потужність, яка забезпечується від певного джерела живлення електроустановок споживачів та/або замовників за договорами про постачання (користування) електричною енергією.


5.3. Потужність, що приєднується за договорами про приєднання, визначається як сума величин потужності відповідно до чинних договорів про приєднання.


5.4. Резерв потужності електричних мереж 

рез


P


, кВт, визначається як різниця між максимально допустимою потужністю підстанції та сумарним за усіма споживачами, живлення електроустановок яких забезпечується від цієї підстанції, значенням в певний період часу доби електричним навантаженням в режимний день, визначеним на підставі літніх та зимових вимірів відповідно до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2008 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008 року за № 84/14775 (із змінами).

5.5. Резерв приєднаної абонованої потужності 

j


P


D


, кВт, який забезпечується джерелом живлення j, визначається за формулою
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(13)

де

j


макс


P


 – максимальна потужність джерела живлення j, кВт;



вик


К


 – коефіцієнт використання потужності (додаток 5);



i


дог


P


 – приєднана потужність i споживача або замовника за договором про постачання (користування) електричною енергією або договором про приєднання, потужність електроустановок якого забезпечується від джерела живлення j, кВт.

5.6. Збільшення резерву приєднаної абонованої потужності за джерелом живлення j 

j
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, кВт, визначається за формулою
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де

нов


j


макс


P


 – максимальна потужність джерела живлення j після реконструкції, кВт;



стар


j


макс


P


 – максимальна потужність джерела живлення j до реконструкції, кВт;



вик


К


 – коефіцієнт використання потужності (додаток 5).


5.7. Питома вартість резерву приєднаної абонованої потужності на джерелі живлення j 

j


р


Н


, тис. грн/кВт, визначається за формулою



j


пс


пр


j


р


P


B


Н


j


D


=


,









(15)

де

пс


пр


j


B


 – визначена відповідно до вимог розділу ІІ цієї Методики вартість будівництва та/або реконструкції мереж та підстанцій електропередавальної організації (власника мереж) з метою створення резерву потужності за джерелом живлення j, тис. грн;




j


P


D


 – збільшення резерву приєднаної абонованої потужності за джерелом живлення j, кВт.

При цьому середня питома вартість резерву приєднаної абонованої потужності 

p


H


, тис. грн/кВт, визначається за формулою



å


å


=


=


D


´


D


=


n


j


j


n


j


j


р


j


p


P


Н


P


H


1


1


,








(16)

де

n


 – кількість джерел живлення електропередавальної організації в межах відповідної територіальної одиниці;



j


P


D


 – резерв приєднаної абонованої потужності, який забезпечується джерелом живлення j;




j


р


Н


 – питома вартість резерву приєднаної абонованої потужності на джерелі живлення j.


VI. Кодифікація об'єктів електроенергетики


6.1. Для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання (стандартне/нестандартне) електропередавальна організація за кожною з територіальних одиниць, на якій здійснює ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії, веде перелік об'єктів електроенергетики, на основі якого створює геодезичну інформаційно-технічну систему об'єктів електроенергетики.

До переліку об'єктів електроенергетики вносяться, в тому числі, дані, які підлягають оприлюдненню на веб-сайті електропередавальної організації в мережі Інтернет.


Геодезична інформаційно-технічна система об'єктів електроенергетики створюється на уніфікованому для сфери електроенергетики програмному забезпеченні за принципами побудови Державної геодезичної системи України з використанням сучасних супутникових радіонавігаційних систем (GPS), комп'ютерних технологій та традиційних геодезичних методів.

Уніфіковане програмне забезпечення геодезичної інформаційно-технічної системи має реалізовувати функцію формування на заданий момент часу технологічної карти об'єкта електроенергетики, у якій, в тому числі, відображається інформація, яка підлягає оприлюдненню на веб-сайті електропередавальної організації в мережі Інтернет.

Для трансформаторних підстанцій зазначаються кількість трансформаторів, їх тип та номінальна потужність. Для ліній електропередачі на технологічній карті зазначаються рівень напруги, протяжність лінії, порядок нумерації опор, пропускна спроможність.


За рішенням електропередавальної організації технологічна карта може відображати іншу технічну інформацію, що необхідна для оперативного управління роботою електричних мереж.

6.2. Кожний об'єкт електроенергетики, що кодифікований та внесений до переліку об'єктів електроенергетики, електропередавальна організація з відповідною прив'язкою до місцевості вносить у геодезичну інформаційно-технічну систему об'єктів електроенергетики на території здійснення ліцензованої діяльності.

До геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики вноситься також технічна інформація (топологія мереж, межі охоронних зон, технічна характеристика об'єктів), необхідна для управління експлуатацією та розвитком електричних мереж та ідентифікації типу приєднання (стандартне/нестандартне).


6.3. Геодезична інформаційно-технічна система об'єктів електроенергетики забезпечує метрологічну та топологічну коректність інформації про об'єкти електроенергетики.


У разі зміни просторових чи технічних параметрів об'єкта електроенергетики ці зміни вносяться до геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики наступного робочого дня після настання таких змін.


База даних геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики повинна мати захист від несанкціонованого доступу з метою зміни інформації та доступу до інформації, яка не підлягає оприлюдненню.


Державний нагляд за електричними установками і мережами електропередавальних організацій та контроль за достовірністю технічних даних, занесених до геодезичних інформаційно-технічних систем електропередавальних організацій, здійснює Держенергонагляд.


6.4. Кожному об'єкту електроенергетики незалежно від форми власності присвоюється унікальний цифровий код.


6.5. Електропередавальна організація за кожною трансформаторною підстанцією на території здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії присвоює унікальний цифровий код за такою формою:

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		,





де значення в полях коду:


1-6 – географічна широта місця розташування центру майданчика, на якому змонтована підстанція (1-2 – градуси, 3-4 – мінути, 5-8 – секунди з точністю   до сотих);


9-16 – географічна довгота місця розташування центру майданчика, на якому змонтована підстанція (9-10 – градуси, 11-12 – мінути, 13-16 – секунди з точністю до сотих).

6.6. Електропередавальна організація за кожною лінією електропередачі на території здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії присвоює унікальний цифровий код за такою формою:

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		,





де значення в полях коду:

1-16 – географічні координати північного кінця лінії (початку) відпайки або трансформаторної підстанції згідно з кодифікацією підстанцій:


1-6 – географічна широта місця розташування початку лінії (1-2 – градуси, 3-4 – мінути, 5-8 – секунди з точністю до сотих);


9-16 – географічна довгота місця розташування початку лінії (9-10 – градуси, 11-12 – мінути, 13-16 – секунди з точністю до сотих);


17-32 – географічні координати південного кінця лінії (закінчення):


17-24 – географічна широта місця розташування південного кінця лінії (17-18 – градуси, 19-20 – мінути, 21-24 – секунди з точністю до сотих);


25-32 – географічна довгота місця розташування південного кінця лінії (25-26 – градуси, 27-28 – мінути, 29-32 – секунди з точністю до сотих);


33 – кількість ліній електропередачі, які проходять в одній трасі.


Якщо географічні координати початку та кінця лінії мають однакову географічну широту, значення вказуються із заходу на схід.


Начальник управління роздрібного

ринку електричної енергії




І.Городиський

Додаток 1


до Методики розрахунку плати

за приєднання електроустановок


до електричних мереж

Інформація _________________________________________


(найменування електропередавальної організації)


щодо фактичних витрат (без ПДВ) на ________________________ приєднання для електроустановок замовників

(стандартне/нестандартне)

_______________________________________________________________________________________________________


(І, ІІ, ІІІ ступенів стандартного, нестандартного приєднання/об’єктів будівництва  соціального та доступного житла/установок з виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії)

в __________________ в ________________________________________________________________________________


(місті, сільській місцевості)(місце розташування точки приєднання до електричних мереж згідно з адміністративно-територіальним

устроєм України (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ або Севастополь))


		№ з/п

		Номер та дата договору про приєднання (технічних умов)

		Замовник (найменування, місцезнаходження/прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання)

		Приєднана абонована потужність P, кВт

		Участь замовника в розвитку електричних мереж, тис. грн

		Надходження коштів за договором про приєднання, тис. грн

		Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

		Точка забезпечення потужності: назва лінії електропередачі та номер опори (відстань до кабельної врізки) та/або назва (номер) підстанції згідно із системою кодифікації назв

		Необхідність будівництва/реконструкції підстанції напругою U, кВ (з переліком відповідних робіт: заміна трансформатора, вимикача, розподільчого пристрою тощо) за ступенями напруги

		Необхідність будівництва/реконструкції ліній електропередачі у км напругою U, кВ (із зазначенням типу ліній електропередачі: повітряна лінія або кабельна лінія) за ступенями напруги

		Фактичні капітальні витрати на приєднання Bфакт.кап,, тис. грн

		Фактичні витрати на приєднання, що формують виробничу собівартість Bфакт.соб, тис. грн

		Вартість розвитку мереж згідно з проектною документацією, тис. грн

		Оприбуткована вартість демонтованого устаткування та обладнання, яке підлягає подальшому використанню, тис. грн.

		Величина поворотної фінансової допомоги, що надана замовником за договором (для нестандартного приєднання), тис. грн

		Обсяг фінансування послуги з приєднання, який включений до структури тарифів на передачу електричної енергії (для нестандартного приєднання), тис. грн

		Абонована приєднана потужність за результатами надання послуги з приєднання, кВт

		Мінімальне значення резерву потужності за джерелом живлення, кВт



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		приріст

		резерв, який забезпечується джерелом живлення

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		110(150)/35/10(6)

		110(150)/10(6)

		35/10(6)

		10(6)/0,4

		110(150)

		35

		10(6)

		0,4
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Керівник електропередавальної організації


_______________


_______________


(підпис)



(ініціали, прізвище)

Додаток 2


до Методики розрахунку плати


за приєднання електроустановок


до електричних мереж


Коефіцієнт категорії надійності електропостачання (KК)


		Категорія надійності

		I

		II

		III



		KК

		1,6

		1,2

		0,8





Додаток 3

до Методики розрахунку плати


за приєднання електроустановок


до електричних мереж


Коефіцієнт рівня напруги в точці приєднання (KН)

		Ступінь напруги, кВ


Діапазон потужності, кВт *

		0,4

		6 (10)

		35 (27)

		110 (154)



		До 16

		1

		1,68

		2,65

		3,35



		Від 16 до 50

		0,77

		1,44

		2,28

		2,84



		Від 50 до 160

		0,84

		0,92

		1,22

		1,81





* Значення верхньої межі діапазону включно.


Додаток 4

до Методики розрахунку плати


за приєднання електроустановок


до електричних мереж


Коефіцієнт схеми електрозабезпечення (KФ)

		Ступінь


напруги, кВ


Схема


живлення

		0,4

		6 (10)

		35 (27)

		110 (154)



		Однофазна

		0,9

		1,55

		2,15

		2,85



		Трифазна

		0,85

		1,24

		1,62

		2,21





Додаток 5


до Методики розрахунку плати


за приєднання електроустановок


до електричних мереж

Коефіцієнт використання потужності (Квик)


		0,4/10 (6) кВ

		Кількість споживачів (замовників з приєднання)

		від 1 до 10

		від 11 до 50

		від 51 до 100

		від 101 до 250

		від 251 до 500

		від 501 до 750

		від 751 до 1000

		від 1001 до 10000

		від 10001 до 100000

		від 100001 до 1000000

		більше 1000001



		

		Квик

		0,9

		0,67

		0,53

		0,43

		0,36

		0,29

		0,24

		0,2

		0,16

		0,12

		0,09



		35(27)/110 (154) кВ

		Кількість споживачів (замовників з приєднання)

		від 1 до 10

		від 11 до 50

		від 51 до 100

		від 101 до 250

		від 251 до 500

		від 501 до 750

		від 751 до 1000

		від 1001 до 10000

		від 10001 до 100000

		від 100001 до 1000000

		більше 1000001



		

		Квик

		1

		0,81

		0,69

		0,61

		0,55

		0,5

		0,46

		0,42

		0,38

		0,36

		0,33
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Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 березня 2013 р.113-р

ПЕРЕЛІК 
нерухомого майна, що передається до сфери управління МВС


		Найменування нерухомого майна

		Інвентарний номер



		1.

		Штаб № 101

		10310003



		2.

		Казарма № 102

		10310029



		3.

		Солдатська їдальня № 103

		10310001



		4.

		Клуб № 104

		10310004



		5.

		Поліклініка-гуртожиток № 105-1

		10310006



		6.

		Гуртожиток № 105-2

		10310030



		7.

		Солдатська чайна № 106

		10310002



		8.

		Контрольно-пропускний пункт—2 № 108

		10310007



		9.

		Лікувально-оздоровчий комплекс № 109

		10310008



		10.

		Склад (речовий) № 110

		10310010



		11.

		Склад (продовольчий) № 111

		10310011



		12.

		Овочесховище № 112-1

		10310014



		13.

		Овочесховище № 112-2

		10310015



		14.

		Холодильник № 113

		10310013



		15.

		Лазня № 116

		10310016



		16.

		Котельня № 117

		10310018



		17.

		Майстерня № 119

		10310022



		18.

		Медичний пункт № 120

		10310005



		19.

		Пожежне депо № 121

		10310023



		20.

		Трансформаторна підстанція № 122-а

		10310024



		21.

		Трансформаторна підстанція № 122-б

		10310025



		22.

		Сховище (бокси) № 125

		10310009



		23.

		Пункт техобслуговування та ремонту № 126

		10310019



		24.

		Контрольно-технічний пункт—1 № 127-1

		10310026



		25.

		Контрольно-технічний пункт—2 № 127-2

		10310031



		26.

		Склад автопарку № 128

		10310012



		27.

		Пункт заправки № 129

		10310020



		28.

		Мийка № 130

		10310027



		29.

		Склад технічних засобів паливно-мастильних матеріалів № 131

		10310032



		30.

		Склад паливно-мастильних матеріалів № 132

		10310021



		31.

		Бойлерна № 135

		10310028



		32.

		Контрольно-пропускний пункт—4 № 139

		10310033



		33.

		Службовий будинок № 143

		10310017



		34.

		Склад для технічної солі № 152

		10310034



		35.

		Теплиця № 153

		10310035



		36.

		Склад медпункту № 154

		10310036



		37.

		Майстерня сантехнічного господарства № 155

		10310037



		38.

		Склад квартирно-експлуатаційної служби № 156

		10310038



		39.

		Вартове містечко № 157

		10310039



		40.

		Прибудова до барака № 158

		10310040



		41.

		Прибудова до барака № 159

		10310041



		42.

		Склад господарського інвентарю № 160

		10310042



		43.

		Мийка № 161

		10310043



		44.

		Естакада № 162

		10310044



		45.

		Естакада № 163

		10310045



		46.

		Спортивний майданчик № 170

		10310050



		47.

		Сховище “Граніт” 

		10310096



		48.

		Альтанка 

		1151004



		49.

		Навіс 

		1151007



		50.

		Альтанка 

		1151003



		51.

		Альтанка 

		1151001



		52.

		Альтанка 

		1151002



		53.

		Учбова пожежна вишка

		1151008



		54.

		Свинарник № 164

		10310046



		55.

		Кормокухня № 165

		10310047



		56.

		Навіс малий № 166

		10310048



		57.

		Навіс великий № 167

		10310049



		58.

		Каналізаційні мережі, 5,64 кілометра

		10640008



		59.

		Водомережі стальні, 2,4 кілометра

		10640012



		60.

		Водомережі чавунні, 0,8 кілометра

		10640013



		61.

		Мережі газопостачання, 0,8 кілометра

		10640014



		62.

		Освітлення з кабельним живленням, 2,56 кілометра

		10640011



		63.

		Кабельні лінії електропередач, 2,37 кілометра

		10640010
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ


ПОСТАНОВА

17.01.2013

№ 32


Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України


08.02.2013 за № 236/22768


Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Затвердити Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, що додаються.


2. Управлінню роздрібного ринку електричної енергії в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.


3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.


Голова Комісії



С.Тітенко

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Голови

Антимонопольного комітету України




Р.Кузьмін


Голова Державної служби України


з питань регуляторної політики


та розвитку підприємництва





М.Бродський


(лист № 453/0/20-13 від 18.01.2013 про


погодження проекту регуляторного акта)

ЗАТВЕРДЖЕНО


Постанова НКРЕ

17.01.2013 № 32

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України


08.02.2013 за № 236/22768


ПРАВИЛА


приєднання електроустановок до електричних мереж


І. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж.


Для реалізації вимог цих Правил в електропередавальній організації видається відповідний наказ, який регламентує дії персоналу щодо розподілу прав та обов'язків під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників та забезпечує реалізацію принципу "єдиного вікна" для замовника.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:


будівництво - нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення;


договір про приєднання до електричних мереж - письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника електромереж (далі – договір про приєднання);


електрифікація - виконання електропередавальною організацією комплексу заходів з будівництва та введення в експлуатацію нових електричних мереж (повітряних чи кабельних мереж, підстанцій, розподільчих пристроїв тощо) на території нового житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) у встановленому законодавством про регулювання містобудівної діяльності порядку;


електроустановки зовнішнього забезпечення - електричні мережі (об'єкти), збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до об'єкта замовника на виконання технічних умов;


замовник - фізична або юридична особа, яка письмово повідомила електропередавальній організації про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;


зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна точки приєднання, зміна схеми живлення електроустановок замовника з однофазної на трифазну;


місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;


місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника;


оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного і безперебійного постачання електричної енергії споживачам з дотриманням вимог енергетичної безпеки;


підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку (електроустановки) замовника;


потужність, замовлена до приєднання, - максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об'єкта замовника;


приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності;


резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) – різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у відповідний період доби, та найбільшою величиною потужності, що використовується в цей час доби, з урахуванням дозволеної потужності іншим споживачам та потужності, замовленої до приєднання;


стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно;


схема електрозабезпечення - однолінійна схема від точки забезпечення потужності до розподільних пристроїв на об'єкті замовника або споживача з позначенням точки приєднання, меж балансової належності власників електричних мереж, переліку елементів електричних мереж, які належать різним власникам;


технічні умови на приєднання до мереж (об'єктів) електроенергетики - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта замовника електричною енергією, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо електропостачання, та є невід'ємним додатком до договору про приєднання (далі - технічні умови);


транзитна електроустановка - електроустановка, якою електрична енергія, окрім як власнику цієї електроустановки, передається іншим споживачам електричної енергії та/або електропередавальній організації.


1.3. Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог цих Правил.


Приєднання електроустановок замовників до електроустановок власних потреб підстанцій або електростанцій не допускається.


До магістральних та/або міждержавних електричних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії.


Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток 1).


Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до електропередавальної організації за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (додаток 2) та пред'являє паспортний документ.


До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:


ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання;


копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим  об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;


копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).


1.4. У разі якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки або передбачається будівництво нових електроустановок замовника, здійснюють свою діяльність декілька електропередавальних організацій, замовник обирає електропередавальну організацію, яка буде надавати послугу з приєднання.


1.5. Суб'єкт господарювання має право за зверненням замовника погодити приєднання його електроустановок до власних технологічних електричних мереж у рахунок зменшення дозволеної потужності за договором про постачання електричної енергії або в межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб'єкта у відповідний період доби. Про своє рішення щодо погодження суб'єкт господарювання протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення повідомляє замовнику.


У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, видає технічні умови на приєднання до електричних мереж цього суб'єкта господарювання, які погоджуються цим суб'єктом господарювання.


Технічні умови на приєднання до мереж суб'єкта господарювання, що видаються електропередавальною організацією у межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб'єкта господарювання у відповідний період доби, містять вимоги щодо автоматичного обмеження потужності у цей період доби та автоматичного відключення протягом іншого часу.


У разі розташування об'єкта замовника не на межі балансової належності електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, послуга з приєднання надається електропередавальною організацією відповідно до цих Правил.


Плата за приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання визначається електропередавальною організацією відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.


Споживач має право без погодження з електропередавальною організацією та укладення договору про приєднання в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації, яка виконує роботи або надає послуги цьому суб'єкту господарювання, за договором на його території.


Електроустановки, які внаслідок приєднання до технологічних електричних мереж суб'єкта господарювання стають транзитними, мають бути забезпечені оперативно-технічним обслуговуванням персоналом власника транзитних установок або за відповідним договором зі спеціалізованою організацією, яка має право на виконання таких робіт.


1.6. Приєднання електроустановок замовника на території, що підлягає комплексній забудові (мікрорайон/квартал, вулиця), здійснюється відповідно до умов цих Правил після виконання електропередавальною організацією, яка здійснює на цій території ліцензовану діяльність, електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, згідно з планами забудови відповідної території.


Функції замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, може виконувати суб'єкт, уповноважений згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».


Після здійснення електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, всі електричні мережі залишаються у власності електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташована територія комплексної забудови.


Точки приєднання на території, що підлягає комплексній забудові, встановлюються на межах земельних ділянок та/або на електроустановках об'єктів замовників, які є складовими частинами території, що підлягає комплексній забудові.


Електрифікація території, що підлягає комплексній забудові, здійснюється за рахунок складової тарифу на передачу електричної енергії або, за згодою суб'єкта, який виконує функції замовника електрифікації, за рахунок поворотної фінансової допомоги.


1.7. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання. Точка приєднання має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки.


1.7.1. На підставі заяви замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану протягом двох робочих днів електропередавальна організація визначає точки забезпечення потужності з наданням замовнику технічного обґрунтування (у вигляді розрахунків, схем), виходячи зі структури мереж та навантаження у зоні можливого приєднання.


Для визначення типу приєднання (стандартне приєднання або приєднання, яке не є стандартним) за точку забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (кабельна лінія, повітряна лінія або трансформаторна підстанція) електропередавальної організації ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання.


У разі незгоди із запропонованими електропередавальною організацією точками забезпечення потужності замовник на підставі техніко-економічного обґрунтування може запропонувати інші варіанти можливого приєднання. При цьому вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування надаються протягом 5 робочих днів електропередавальною організацією безоплатно.


Електропередавальна організація приймає пропозиції замовника щодо точок забезпечення потужності відповідно до техніко-економічного обґрунтування або, у разі наявності відхилень техніко-економічного обґрунтування від вихідних даних, надає замовнику протягом 10 робочих днів обґрунтовану письмову відмову та офіційно повідомляє про таку відмову відокремлений підрозділ Держенергонагляду у відповідному регіоні.


1.7.2. Будь-яка особа має право на підставі заяви на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання об'єкта відповідно до додатка 3 до цих Правил (без укладення договору про приєднання) отримати безоплатно вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання електроустановок зовнішнього електрозабезпечення з метою оцінки бізнесових та виробничих ризиків. Для отримання вихідних даних з метою розробки техніко-економічного обґрунтування документи, що підтверджують право власності (користування) земельними ділянками/об'єктами, не надаються.


1.7.3. Для тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об'єктів (пересувні розважальні заклади, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, бурові, земснаряди, базові станції стільникового зв'язку тощо) точки приєднання можуть визначатись у діючих (вже існуючих) електричних мережах (об'єктах) власника мереж (електропередавальної організації) та можуть співпадати з точками забезпечення потужності. Приєднання таких об'єктів здійснюється в установленому цими Правилами порядку без справляння плати за приєднання.


Приєднання до електричних мереж електропередавальної організації за тимчасовою схемою будівельних струмоприймачів підрядної організації, які планується використати для будівництва (реконструкції чи технічного переоснащення) електроустановки, у тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов приєднання та умов договору про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі, виконується відповідно до вимог цих Правил без справляння плати за приєднання. Точка приєднання будівельних струмоприймачів має бути розташована в діючих (вже існуючих) електричних мережах (об'єктах) електропередавальної організації та збігатись із точкою забезпечення потужності, замовленої до приєднання будівельних струмоприймачів.


Підключення будівельних струмоприймачів та тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об'єктів до електричної мережі здійснюється після оплати послуг за підключення.


У разі приєднання струмоприймачів підрядних організацій до мереж замовника взаємовідносини та відповідальність сторін регулюються відповідними договорами між цим замовником та підрядною організацією.


З метою тимчасового електропостачання будівельних струмоприймачів та забезпечення потреб замовника в електропостачанні на об'єкті між замовником та відповідним постачальником електричної енергії укладається договір про постачання електричної енергії у встановленому законодавством України порядку, який діє до завершення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об'єкті замовника.


1.8. Проектування розвитку електричних мереж з метою приєднання електроустановок замовника, яке не є стандартним, у тому числі попереднє узгодження трас ліній електропередач, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника, забезпечується замовником.


Проектування розвитку електричних мереж з метою стандартного приєднання електроустановок замовника, у тому числі попереднє узгодження трас ліній електропередачі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника, забезпечується електропередавальною організацією.


1.9. Якщо в схемі інженерного забезпечення електричною енергією електроустановок замовника від точки забезпечення потужності, замовленої до приєднання, до струмоприймачів замовника передбачається використання мереж декількох власників електричних мереж, підготовка технічних умов та виконання необхідних погоджень покладаються на електропередавальну організацію, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника.


Електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, укладає договір про приєднання до електричних мереж, невід'ємною частиною якого є технічні умови.


1.10. У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються.


1.11. Для населення з індивідуальною забудовою житла за однією адресою у разі перерозподілу потужності між власниками (співвласниками) без зміни сумарної величини приєднаної потужності об'єкта архітектури, зміни категорії електроустановок щодо надійності електропостачання або зміни точки приєднання технічні умови не видаються. За необхідності здійснення монтажу (демонтажу) додаткових елементів електричної мережі відповідна реконструкція здійснюється електропередавальною організацією згідно з укладеним договором.


1.12. Технічні умови на приєднання електроустановок, призначених для опалення з використанням накопичувальних установок чи з режимом роботи в нічний час, видаються з урахуванням резерву потужності за умови встановлення багатотарифного приладу обліку та пристроїв автоматичного відключення в піковій та напівпіковій зонах доби та у разі перевищення дозволеної до використання величини потужності.


ІІ. Стандартне приєднання

2.1. Стандартне приєднання передбачає:


2.1.1. Подання замовником до електропередавальної організації заяви про приєднання електроустановки певної потужності відповідно до додатка 2 до цих Правил, необхідних документів та оплату замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання.


У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.


2.1.2. Електропередавальна організація безоплатно протягом п'яти робочих днів від дня подання зазначеної заяви надає замовнику підписаний договір про приєднання, з визначенням у ньому розміру плати за приєднання, невід'ємною частиною якого є технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок відповідно до додатка 4 до цих Правил.


У разі якщо визначена в заяві замовника точка приєднання розташована на відстані, більшій ніж це передбачено для стандартного приєднання, приєднання не є стандартним і електропередавальна організація надає замовнику письмову обґрунтовану відмову у забезпеченні стандартного приєднання. У цьому випадку порядок приєднання визначається розділом III цих Правил.


2.1.3. Електропередавальна організація готує технічні вимоги до проекту зовнішнього електрозабезпечення, забезпечує виконання проектної документації, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.


Під час проектування електричних мереж електропередавальна організація використовує типові проекти та проекти повторення.


Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 15 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить відповідно 30 та 45 робочих днів. Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва.


Тривалість надання послуги зі стандартного приєднання продовжується на строк, необхідний для погодження та оформлення права користування земельними ділянками під електроустановки зовнішнього електрозабезпечення відповідно до закону.


Про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання електропередавальна організація повідомляє замовнику в день переривання встановленого абзацом третім цього підпункту строку із зазначенням кількості робочих днів продовження строку та переліку організацій, до яких звернулась електропередавальна організація щодо питання землевідведення з посиланням на офіційне листування.


2.1.4. Електропередавальна організація надає замовнику підписаний договір про користування електричною енергією або договір про постачання електричної енергії не пізніше 5 днів після введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього електрозабезпечення.


2.1.5. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.


ІІІ. Приєднання, яке не є стандартним

3.1. Приєднання, яке не є стандартним, передбачає:


3.1.1. Подання замовником до електропередавальної організації заяви про приєднання електроустановки певної потужності відповідно до додатка 2 до цих Правил та необхідних документів.


При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю 70 МВт та більше замовник звертається із заявою про приєднання електроустановок до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.


При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю до 10 МВт замовник звертається із заявою про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника.


При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю від 10 до 70 МВт замовник може звернутись із заявою про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, або до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. Остаточне рішення щодо приєднання електроустановок замовника визначається техніко-економічним обґрунтуванням з урахуванням впливу на якість електричної енергії в зоні можливого приєднання.


У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.


3.1.2. Безоплатну підготовку та видачу електропередавальною організацією проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил та підписаних технічних умов, які є невід'ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж).


Технічні умови приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок складаються за типовою формою відповідно до додатка 5 до цих Правил.


Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, складаються за типовою формою відповідно до додатка 6 до цих Правил.


У разі якщо для приєднання електроустановок замовника необхідно здійснити будівництво, реконструкцію чи технічне переоснащення електричних мереж на ступені напруги 110 - 150 кВ, приєднати електроустановки потужністю 5 МВт та більше або якщо за розрахунками електропередавальної організації точка забезпечення потужності розташована в мережах ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, проект технічних умов із заявою замовника в строк не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки надається цьому ліцензіату для формування технічних вимог.


Ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами протягом 15 робочих днів від дня отримання проекту технічних умов із заявою замовника надає електропередавальній організації технічні вимоги щодо реконструкції та/або будівництва об'єктів магістральних та міждержавних електричних мереж, які є складовою частиною технічних умов, що видаються замовнику у складі договору про приєднання.


3.1.3. Підписання договору про приєднання сторонами.


3.1.4. Розроблення замовником проектної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення.


3.1.5. Узгодження з електропередавальною організацією проектної документації. Визначення вартості виконання робіт з приєднання у складі вартості реалізації проекту зовнішнього електрозабезпечення відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж. Вартість послуги з приєднання оформляється у вигляді додаткової угоди до договору про приєднання.


У разі якщо для забезпечення потужності замовника відповідно до проектної документації будуть використовуватися електричні мережі інших ліцензіатів з передачі електричної енергії та/або ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, ці ліцензіати беруть дольову участь у наданні послуг з приєднання та є сторонами договору про приєднання. Проектна документація у цьому випадку виконується окремими розділами (томами), у тому числі з окремими за кожним ліцензіатом кошторисами.


3.1.6. Здійснення замовником оплати електропередавальній організації вартості послуги з приєднання відповідно до умов договору про приєднання.


3.1.7. Забезпечення електропередавальною організацією виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.


Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення електричних мереж від точки приєднання до об'єкта замовника здійснюються замовником або за рахунок коштів замовника.


Нове будівництво, реконструкція чи технічне переоснащення мереж (об'єктів) від узгодженої точки приєднання до точки забезпечення потужності в мережах електропередавальної організації може здійснюватися цією електропередавальною організацією за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника, а у випадку недостатності цих коштів – за рахунок плати за приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачу електричної енергії, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватися електропередавальній організації.


Строки виконання проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт мають відповідати строкам, передбаченим чинними будівельними нормами та правилами. Обчислення строків виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт починається від дати узгодження проектної документації та отримання містобудівних умов та обмежень на об'єкти електричної мережі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника.


У разі якщо передбачається проведення реконструкції або технічного переоснащення електричних мереж електропередавальної організації, пов'язаних з приєднанням електроустановки замовника, замовник може звернутися до Держенергонагляду за підтвердженням технічної обґрунтованості вимог технічних умов.


Технічні умови є чинними до завершення будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення електроустановок зовнішнього інженерного забезпечення та об'єкта замовника відповідно до договору про приєднання.


Замовник за участю проектної організації до початку будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з виконанням договору про приєднання, має подати на узгодження електропередавальній організації, яка видала технічні умови, проектну документацію на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення.


Строк розгляду поданої електропередавальній організації на узгодження проектної документації не може перевищувати 15 робочих днів від дня отримання, а у випадку приєднання електроустановок потужністю 5 МВт та більше - 30 робочих днів. За результатами розгляду електропередавальна організація формує остаточний перелік зауважень та рекомендацій та оформлює технічне рішення до проектної документації. Зауваження та рекомендації до проектної документації викладаються окремим розділом у технічному рішенні.


Строк доопрацювання проектної документації не може перевищувати 30 робочих днів від дня отримання замовником зауважень до неї.


У разі незгоди електропередавальної організації з вартістю реалізації технічних умов відповідно до проектної документації, на вимогу електропередавальної організації замовник надає до проектної документації письмовий звіт експертної організації, що відповідає критеріям, визначеним Мінрегіоном України.


Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації шляхом надання електропередавальній організації, яка видала технічні умови, відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення строку доопрацювання.


Доопрацьована проектна документація підлягає повторному погодженню в установленому цими Правилами порядку.


При повторному погодженні проектної документації не дозволяється висувати нові зауваження, які не були  висловлені в технічному рішенні.


Ненадання замовником у визначений строк доопрацьованої проектної документації, або неврахування в доопрацьованій проектній документації зауважень електропередавальної організації, яка видала технічні умови, або відсутність звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації можуть бути підставою для розірвання сторонами договору про приєднання в установленому законодавством України порядку.


Замовнику повертається один примірник узгодженої проектної документації на будівництво (реконструкцію) електроустановок зовнішнього електрозабезпечення до точки приєднання. Чотири інших примірники залишаються в електропередавальній організації, яка видала технічні умови.


Проектні, будівельно-монтажні і пусконалагоджувальні роботи, пов'язані з виконанням договору про приєднання, мають виконуватися юридичними та/або фізичними особами – підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.


3.1.8. Енергопостачальник надає замовнику підписаний договір про користування електричною енергією або договір про постачання електричної енергії не пізніше 5 днів після введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього електрозабезпечення.


3.1.9. Власник електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії та для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою, перед її підключенням зобов'язаний додатково укласти договір про паралельну роботу в складі ОЕС України відповідно до форми примірного договору, наведеної в додатку 11 до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 02 червня 2008 року № 303, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 2008 року за № 673/15364, з державним підприємством, яке виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України.


3.1.10. Забезпечення власниками транзитних електроустановок їх оперативно-технічного обслуговування.


3.1.11. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.


ІV. Особливості приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, з використанням альтернативних джерел енергії

4.1. Приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, здійснюється в порядку, передбаченому розділом ІІІ цих Правил, з урахуванням таких особливостей:


4.1.1. Електропередавальна організація безоплатно готує та видає замовнику підписаний проект договору про приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.


4.1.2. Технічні умови видаються замовнику безоплатно не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж.


Технічні умови не містять вимог щодо зовнішнього електрозабезпечення.


4.1.3. Розроблення проектної документації електроустановок зовнішнього електрозабезпечення забезпечується електропередавальною організацією за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, та/або за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.


4.1.4. Забезпечення електропередавальною організацією виконання  будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.


Ці заходи фінансуються в обсязі 50 відсотків за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, і 50 відсотків - за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.


4.1.5. Укладення відповідних договорів, передбачених законодавством.


4.1.6. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі.


V. Порядок оприлюднення інформації електропередавальними організаціями щодо трансформаторних підстанцій

5.1. На веб-сайтах розміщується інформація щодо трансформаторних підстанцій (додаток 7):


5.1.1. Диспетчерська назва підстанції, тип, код, рівні напруги обмоток трансформаторів та номінальна потужність кожної підстанції.


5.1.2. Максимально допустима потужність підстанції (визначається відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).


5.1.3. Приєднана потужність згідно з чинними договорами про постачання електричної енергії та про користування електричною енергією з урахуванням коефіцієнта використання (визначається відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).


5.1.4. Потужність, що приєднується за договорами про приєднання, визначається як сума величин потужності відповідно до чинних договорів про приєднання.


5.1.5. Резерв дозволеної потужності підстанції визначається за результатами вимірів навантаження в режимний день (відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).


5.1.6. Резерв приєднаної потужності (визначається відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).


5.1.7. Вартість резерву приєднаної потужності.


5.2. Додатково на веб-сайті розміщується середня вартість резерву потужності на території здійснення ліцензованої діяльності (визначається відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж) та величини ставок плати за стандартне приєднання.


5.3. Електропередавальна організація оприлюднює та щопівроку оновлює на своєму веб-сайті в мережі Інтернет інформацію за усіма трансформаторними підстанціями на території ліцензованої діяльності. Інформація розміщується на веб-сайті 01 лютого та 01 серпня поточного року. Така інформація є відкритою, а доступ до неї надається безоплатно.


5.4. Інформацію, передбачену пунктами 5.1 - 5.2 цього розділу, електропередавальна організація оновлює на своєму веб-сайті в мережі Інтернет протягом 1 робочого дня після фактичних змін значень цих величин.


5.5. Зазначена інформація не є вихідними даними для проектування об'єктів зовнішнього електропостачання та дає можливість потенційному замовнику оцінити бізнесові та виробничі ризики відповідно до наявного резерву потужності на тій чи іншій підстанції. Замовник може звернутися до електропередавальної організації з метою роз'яснення інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті електропередавальної організації.

5.6. Інформація, що розміщується на веб-сайті, повинна бути у форматі, який не підлягає коригуванню (JPG, PDF). Роздрукована інформація щодо трансформаторних підстанцій прошнуровується, пронумеровується та підписується керівником (виконуючим обов'язки керівника) електропередавальної організації.


Начальник управління роздрібного


ринку електричної енергії



І.Городиський


Додаток 1


до Правил приєднання

електроустановок

до електричних мереж


ДОГОВІР


про приєднання до електричних мереж


(типова форма)


№ ______________

________________________




______________________


(місце укладення)







(дата)

_________________________________________________________________,


(найменування електропередавальної організації)


в особі __________________________________________________, що діє


(посада, прізвище та ініціали)


на підставі __________________________ (далі – Виконавець послуг),


(назва установчого документа)


з однієї сторони, та _____________________________________________


(найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)


(далі – Замовник), в особі _______________________________, що діє


(посада, прізвище та ініціали)


на підставі _____________________________________________________,


(довіреність або установчі документи)


з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж (далі – Договір).


При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема, Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за № 236/22768 (далі – Правила).


1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж Виконавця послуг або іншого власника мереж приєднується: _________________________, 

(опис об'єкта Замовника)


місце розташування об'єкта Замовника: ___________________________.


1.2. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на: ______________________________________________.


1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється на: ___________________________________.


1.4. Тип приєднання об'єкта Замовника: стандартне/нестандартне.


(непотрібне викреслити)


1.5. Замовлено до приєднання потужність у точці приєднання ___ кВт.


1.6. Категорія надійності електропостачання ________________.


1.7. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити ______________ кВ, ____________ клас.


2. Предмет Договору

2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектної документації та здійснює підключення об'єкта Замовника до електричних мереж на умовах цього Договору.


2.2. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання.


3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:


3.1.1. Забезпечити в установленому порядку приєднання об'єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) у строки, зазначені в Договорі, після виконання Замовником зобов'язань, визначених пунктом 3.2 цього розділу.


3.1.2. Підключити електроустановки Замовника до електричних мереж протягом ____ днів після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та після виконання таких етапів:


оплати Замовником вартості приєднання;


введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника;


надання документів, що підтверджують готовність до експлуатації електроустановки об'єкта Замовника;


узгодження із Замовником акта розмежування балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності Сторін.


3.2. Замовник зобов'язаний:


3.2.1. Розробити на підставі технічних умов від _______ № _______, які є додатком до цього Договору, проектну документацію та погодити її з Виконавцем послуг (для приєднання, яке не є стандартним).


3.2.2. Оплатити на умовах цього Договору вартість наданих Виконавцем послуг з приєднання електроустановок Замовника в точці приєднання. 


3.2.3. Передати Виконавцю послуг проектну документацію на зовнішнє електропостачання у 4 примірниках для виконання ним зобов'язань за Договором (для приєднання, яке не є стандартним).


3.2.4. На дату ____________ ввести в експлуатацію власний об'єкт та електроустановки зовнішнього забезпечення від точки приєднання до об'єкта.


3.2.5. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих мереж Виконавця послуг звернутися за складанням додаткової угоди щодо надання послуг з перенесення вищезазначених мереж відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про електроенергетику" (для приєднання, яке не є стандартним).


3.3. Виконавець послуг має право:


3.3.1. Прийняти рішення щодо надання послуги з приєднання або самостійно, або із залученням підрядних організацій.


3.3.2. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.


3.4. Замовник має право контролювати виконання Виконавцем послуг зобов'язань щодо будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання, у тому числі шляхом письмових запитів до Виконавця послуг про хід виконання приєднання.


3.5. Після введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання Виконавець послуг набуває право власності на збудовані електричні мережі зовнішнього електропостачання.


3.6. Підключення електроустановки Замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.


4. Плата за приєднання та порядок розрахунків

4.1. На дату укладення цього Договору плата за стандартне приєднання становить ___________ грн.


Для приєднання, яке не є стандартним, плата за приєднання остаточно узгоджується після погодження електропередавальною організацією проектної документації. Уточнене значення оформляється додатковою угодою до цього Договору, у тому числі вартість проектної документації на зовнішнє електрозабезпечення при приєднанні, яке не є стандартним, яка передана Замовником Виконавцю послуг за актом приймання-передавання в рахунок плати за приєднання. 


4.2. Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:


1. ________________________________________________


2. ________________________________________________


5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.


5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку плати за приєднання за цим Договором.


5.3. У разі приєднання, яке не є стандартним, Замовник несе відповідальність за своєчасне та належне виконання вимог технічних умов, розроблення проектної документації, своєчасне узгодження цієї документації з Виконавцем послуг.


5.4. За порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі __ відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі __ відсотків від вказаної вартості.


За порушення умов зобов'язання щодо якості (повноти та комплектності) надання послуги з приєднання стягується штраф у розмірі __ відсотків від вартості приєднання.


5.5. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.


6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.


6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.


7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до _____________________.


7.2. Договір може бути змінено або розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України.


7.3. Строк дії Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі Сторін у передбаченому законодавством порядку.


7.4. Договір може бути розірвано у разі відсутності розробленої проектно-кошторисної документації та виконання будівництва в строки, зазначені в заяві.


8. Інші умови Договору


8.1. Фактом виконання зобов'язання Виконавця послуг з приєднання об'єкта Замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) Сторони вважатимуть факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.


8.2. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:


1. _____________________.


2. _____________________.


8.3. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.


9. Місцезнаходження Сторін


		Виконавець послуг:

________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


Тел: ___________________________

М.П.


______________________________


(підпис, П.І.Б.)

____________________ 20___ року



		Замовник:

________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


Тел: ___________________________

М.П.


______________________________


(підпис, П.І.Б.)

____________________ 20___ року







Додаток 2

до Правил приєднання

електроустановок

до електричних мереж


Керівнику ___________________________________________________

(структурний підрозділ електропередавальної організації за місцем розташування електроустановок замовника)


ЗАЯВА


про приєднання електроустановки певної потужності


(типова форма)


__________________________________________________________________


(найменування або П.І.Б. фізичної особи – замовника приєднання)


__________________________________________________________________


(код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)


__________________________________________________________________


(місце розташування об'єкта замовника)*

__________________________________________________________________

(банківські реквізити замовника)*

__________________________________________________________________

(функціональне призначення об'єкта замовника)


__________________________________________________________________


(мета приєднання (нове приєднання/зміна технічних параметрів))


________________________ кВт, від __________ № ___________________


(існуюча дозволена (приєднана) потужність відповідно до договору про постачання (користування) електричної енергії)**

______________________ _кВт, І - __ кВт, ІІ - __ кВт, ІІІ - __ кВт

		величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності)

		

		(категорія з надійності електропостачання)





*Графік уведення потужностей за роками:

		Рік введення потужності

		Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності), кВт

		Категорія надійності електропостачання



		

		

		І

		ІІ

		ІІІ



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





__________________________________________________________________

(прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію)*

__________________________________________________________________

(режим роботи електроустановок)


__________________________________________________________________


(відомості щодо встановленої потужності електроопалювальних установок та кухонних електроплит)


__________________________________________________________________

(додаткова інформація, яка може бути надана замовником за його згодою, у тому числі необхідність приєднання будівельних механізмів)


Прошу здійснити комплекс заходів з приєднання та підключення електроустановок до електричних мереж.


Оплату отриманих послуг гарантую.


До заяви замовника додаються:


1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.


2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.


3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).


* М.П.


_________________________



_____________________


(підпис)






(П.І.Б.)


„___” ____________ 20___ року


Примітки.


1. Позначення "*" стосується винятково замовників – юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців.


2. Позначення "**" – заповнюється за наявності споживачів.

Додаток 3

до Правил приєднання

електроустановок

до електричних мереж


Керівнику ___________________________________________________

(структурний підрозділ електропередавальної організації за місцем розташування електроустановок замовника)


ЗАЯВА


на отримання вихідних даних для розробки


техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання об'єкта


(типова форма)

__________________________________________________________________


(найменування/П.І.Б. фізичної особи–замовника приєднання)


__________________________________________________________________


(код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)


__________________________________________________________________


(адреса розташування електроустановок замовника)*

__________________________________________________________________

(банківські реквізити замовника)*

__________________________________________________________________

(функціональне призначення об'єкта замовника)


__________________________________________________________________


(мета приєднання (нове приєднання/зміна технічних параметрів))


______________________________ кВт, ______________________________

(максимальне розрахункове навантаження)(категорія надійності електропостачання)*

_________________________________________________________________


(режим роботи електроустановок та належність до екологічної, технологічної чи аварійної броні)


__________________________________________________________________


(відомості щодо встановлених електроопалювальних установок: електроопалення, електроплити, гаряче водопостачання)


__________________________________________________________________


(додаткова інформація, яка може бути надана замовником за його згодою)


До заяви замовника – фізичної особи додаються:


1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.


2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.


3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).


* М.П.


_________________________



_____________________


(підпис)






(П.І.Б.)


„___” ____________ 20___ року


Примітка. Позначення "*" стосується винятково замовників – юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців.

Додаток 4

до Правил приєднання

електроустановок

до електричних мереж


ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ


до електричних мереж електроустановок


(типова форма)


Додаток ________


до договору про приєднання


до електричних мереж


від „____” __________ року


№ ____________________


Дата видачі “____” _______________ 20___ року


__________________________________________________________________


(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)


1. Місце розташування об’єкта замовника _____________________


__________________________________________________________________


Функціональне призначення об’єкта ___________________________


Прогнозований рік уведення об’єкта в експлуатацію ___________


2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про постачання (користування) електричної енергії __ кВт:

I категорія



________ кВт


II категорія



________ кВт


III категорія



________ кВт


3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ________ кВт:

I категорія



________ кВт


II категорія



________ кВт


III категорія



________ кВт


Встановлена потужність

електронагрівальних установок:


електроопалення

________ кВт


електроплити


________ кВт


гаряче водопостачання
________ кВт


4. Джерело електропостачання ________________________________,


(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)


номер _____________________________________________________________


(опори, комірки)


5. Точка забезпечення потужності ____________________________,


(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)


номер _____________________________________________________________


(опори або обладнання)


6. Точка приєднання _________________________________________,


(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)


номер ____________________________________________________________


(опори, комірки)


7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.


І. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:


1.1. Вимоги до технічного узгодження електроустановок Замовника та електропередавальної організації ____________________

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги ____________________


1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об’єктів електромереж ______________________________________________________


		Електропередавальна організація:

________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


Тел: ___________________________

М.П.


______________________________


(підпис, П.І.Б.)


_____________________ 20___ року



		Замовник:

________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


Тел: ___________________________

М.П.


______________________________


(підпис, П.І.Б.)


_____________________ 20___ року







Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.


Додаток 5

до Правил приєднання

електроустановок

до електричних мереж


ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКЕ НЕ Є СТАНДАРТНИМ,

до електричних мереж електроустановок


(типова форма)


Додаток ________


до договору про приєднання


до електричних мереж


від „____”__________ року


№ ____________________


Дата видачі “____” _______________ 20___ року


__________________________________________________________________


(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)


1. Місце розташування об’єкта замовника _____________________


Функціональне призначення об’єкта ___________________________


Прогнозований рік уведення об’єкта в експлуатацію ___________


2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про постачання (користування) електричною енергією _______ кВт:

I категорія



________ кВт


II категорія



________ кВт


III категорія



________ кВт


3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ______________ кВт:

I категорія



________ кВт


II категорія



________ кВт


III категорія



________ кВт


Встановлена потужність

електронагрівальних установок:


електроопалення

________ кВт


електроплити


________ кВт


гаряче водопостачання
________ кВт


Графік уведення потужностей за роками:

		Рік введення потужності

		Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності), кВт

		Категорія надійності електропостачання



		

		

		І

		ІІ

		ІІІ



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





4. Джерело електропостачання _______________________________,


(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)


номер ____________________________________________________________


(опори, комірки)


5. Точка забезпечення потужності ___________________________,


(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)


номер ____________________________________________________________


(опори або обладнання)


6. Точка приєднання ________________________________________,


(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)


номер ____________________________________________________________


(опори, комірки)


7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника або вихідні дані для його розрахунку: __________ А.


8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.


І. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності на об’єкті Замовника від точки приєднання до об’єкта Замовника необхідно виконати:


1.1. Вимоги до електричних мереж основного живлення _________


1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі _________________________________________


1.3. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії __________________________________________________________________


(рекомендований тип засобів обліку електричної енергії, місце встановлення)


1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності __________________________________________________________________

1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги 


__________________________________________________________________


1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об’єктів електромереж _____________________________________________________


Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати ___________________


1.7. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: ____________________________


1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: ____________________________________________________


2. Додаткові вимоги та умови ________________________________


2.1. Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюються за згодою Замовника) __________________________________________________________________


2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА) ________________________


2.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо _____________________________________________________________


2.4. Вимоги до телемеханіки та зв’язку ______________________


2.5. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок Замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі __________________

ІІ. Вимоги до електроустановок електропередавальної організації

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати __________________________________________________

1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення __________________________________________________________________


1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо _____________________________________________________________


1.3. Вимоги до телемеханіки та зв’язку ______________________


1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги ____________


1.5. Вимоги до кошторисної частини проекту___________________


1.6. Вимоги до оформлення проектно-кошторисної документації __________________________________________________________________

2. До початку будівництва проект погодити з _________________


Технічний керівник (головний інженер структурного підрозділу електропередавальної організації)_________________________________


Вик. інженер ______________________ Тел. ____________________


3. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: _________________________________

		Електропередавальна організація:

________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


Тел: ___________________________

М.П.


______________________________


(підпис, П.І.Б.)


____________________ 20___ року



		Замовник:

________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


Тел: ___________________________

М.П.


______________________________


(підпис, П.І.Б.)


_____________________ 20___ року







Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.


Додаток 6

до Правил приєднання

електроустановок

до електричних мереж


ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ


до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії


(типова форма)


Додаток ___________


до договору про приєднання


до електричних мереж


від „____” __________ року


№ _____________________


Дата видачі "___" ____________ 20___ року

__________________________________________________________________

(найменування замовника)


Розрахункові значення:


Струм короткого замикання в точці підключення: ______ А.


Нормально допустимий струм обладнання установки: ________ А.


Максимальний ударний струм несинхронного включення: ______ А.


Розрахунки виконано: ________________________________________


(найменування організації, яка виконала розрахунки)


_________________________________________________________________


(додаються).


1. Місце розташування об'єкта, його найменування: ___________

2. Прогнозована величина електричної потужності _______ кВт,

у тому числі _____________________________________________________


3. Точка приєднання ________________________________________,

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

опора № _________________.


4. Вимоги до точки приєднання _______________________________


4.1. Перевірка обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання, виходячи з умов підживлення короткого замикання від установки __________________________________________

4.2. Обладнання комірки в точці приєднання дуговим захистом за струмовим принципом ___________________________________________

4.3. Вимоги щодо встановлення устаткування, яке виключає можливість пошкодження обладнання в точці приєднання у випадку несинхронного включення __________________________________________

4.4. Обладнання схеми переключення електроустановки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім триполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги електроустановки в об'єднану енергетичну систему України та одночасне підключення мереж замовника до об'єднаної енергетичної системи України та установки ________________________

4.5. Улаштування на розподільчому щиті електроустановки постійного контролю наявності напруги з боку об'єднаної енергетичної системи України _____________________________________


5. Компенсація реактивної потужності ________________________

6. Розрахунковий облік відпущеної електричної енергії _______

7. Для приєднання установки замовнику необхідно забезпечити технічні характеристики електричної мережі від точки (точок) приєднання до електроустановки ___________________________________

7.1. Вимоги щодо влаштування автоматичного захисту електроустановки в разі аварійного знеструмлення в точці приєднання _______________________________________________________

7.2. Установлення автоматики відокремлення для переведення електроустановки в разі порушень в об'єднаній енергетичній системі України в автономний режим роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення електроустановки на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною системою України __________________________________________________________________

7.3. Засоби поліпшення якості та забезпечення електромагнітної сумісності ______________________________________


7.4. Засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії ______________________________________________


8. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перевантажень, у тому числі вимоги щодо влаштування резервного захисту на випадок відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання в бік електроустановки _________________________

9. Вимоги до систем регулювання для забезпечення первинного та вторинного регулювання ________________________________________

10. Телемеханізація _________________________________________


11. Організація зв'язку _____________________________________


12. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності _________________________________


13. Додаткові вимоги та рекомендації (за згодою замовника) __________________________________________________________________


13.1. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення: _____________________________________________

13.2. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження _____________________________________________________


13.3. Рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи електроустановки __________________________________________________________________

14. Примітки:


14.1. Для установки, не призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, заповнюються тільки пункти 1, 2, 3, підпункти 4.4, 4.5 пункту 4 та пункт 14.


14.2. Для установки, що призначена для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, не заповнюються підпункти 4.4 та 4.5 пункту 4.


Головний інженер __________________ ______________________

Вик. інженер _____________________ Тел. __________________.

15. Вимоги до організації розрахункового обліку електричної енергії __________________________________________________________

15.1. Перелік розрахункових засобів обліку електричної енергії та вимірювання величини споживаної електричної потужності з числа внесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки __________________________________________________________


15.2. Передбачити встановлення засобів обліку електричної енергії на межі балансової належності, визначеної Договором.


15.3. Технічні рекомендації влаштування замовником систем комерційного обліку ______________________________________________

		Електропередавальна організація:

________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


Тел: ___________________________

М.П.


______________________________


(підпис, П.І.Б.)


_____________________ 20___ року



		Замовник:

________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


________________________________


Тел: ___________________________

М.П.


______________________________


(підпис, П.І.Б.)


_____________________ 20___ року







Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.

Додаток 7

до Правил приєднання

електроустановок

до електричних мереж


Інформація щодо трансформаторних підстанцій


___________________________________ станом на __________________

(назва електропередавальної організації)


		№ з/п

		Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів

		Код підстанції

		Номінальна потужність підстанції, Sном., кВА

		Максимально допустима потужність підстанції, Рмакс., кВт

		Електричне навантаження в режимний день, Рреж. день, кВт

		Резерв дозволеної потужності споживачів, Ррез. дозв. пот., кВт

		Приєднана потужність, кВт

		Резерв приєднаної потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання, Ррез., кВт

		Вартість резерву приєднаної потужності, грн./кВт



		

		

		

		

		

		

		

		приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, Рпр., кВт

		потужність, що приєднується за договорами про приєднання, Рдог., кВт

		

		



		Назва структурного підрозділу



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Керівник електропередавальної організації _____________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім′я, по батькові)

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 28.02.2013, № 14, ст. 515
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