Додаток 2
до Кодексу систем розподілу
Типовий договір
про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з
проєктуванням лінійної частини приєднання замовником
ПрАТ «Рівнеобленерго», який діє на підставі ліцензії
згідно постанови НКРЕКП від 13.11.2018р. №1413
1. Загальні положення
1.1. Цей договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи
розподілу з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником (далі – Договір) є
публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови приєднання
замовника до електричних мереж оператора системи розподілу. Цей Договір укладається
між оператором системи розподілу (далі – Виконавець) та замовником послуг з приєднання
до електричних мереж (далі – Замовник) з урахуванням статей 630, 633, 634 Цивільного
кодексу України шляхом подання заяви про приєднання електроустановки певної
потужності відповідно до умов Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс).
2. Предмет Договору
2.1.
За цим Договором Виконавець забезпечує надання послуги з приєднання
електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта
Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми
зовнішнього електрозабезпечення і проєктної документації та здійснює підключення
електроустановок об'єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах
цього Договору.
2.2. Замовник оплачує Виконавцю вартість приєднання до електричних мереж
системи розподілу на умовах цього Договору.
3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:
3.1.1. Надати Замовнику розрахунок вартості плати за приєднання до електричних
мереж та рахунок на сплату плати за приєднання потужності.
3.1.2. Надати Технічні умови.
3.1.3. Надати Замовнику необхідні вихідні дані для проєктування та визначити
найближчу точку відповідного ступеня напруги в існуючих (діючих) електричних мережах
(повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт)
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Виконавця, від якої має проєктуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання
електроустановок Замовника.
3.1.4. Розпочати приєднання об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних
мереж системи розподілу після оплати Замовником послуги з приєднання відповідно до
цього Договору.
3.1.5. Забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення
в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника
від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта (електроустановок)
Замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені Кодексом.
3.1.6. Здійснити первинне підключення електроустановок Замовника з метою
проведення випробувань електрообладнання схеми зовнішнього електрозабезпечення
електроустановок Замовника та підключити електроустановки Замовника до електричних
мереж системи розподілу після повної (стовідсоткової) оплати послуги з приєднання
впродовж 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або впродовж 10 робочих днів,
якщо підключення потребує припинення електропостачання інших користувачів, після
виконання Сторонами умов цього Договору та укладення договору про надання послуг з
розподілу електричної енергії (або внесення змін до діючих договорів).
3.2. Замовник зобов'язаний:
3.2.1. Оплатити на умовах цього Договору вартість наданих Виконавцем послуг з
приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж системи розподілу в точці
приєднання.
3.2.2. Погодити з Виконавцем послуг на відповідність вимогам технічних умов
проєктну документацію щодо будівництва (реконструкції, технічного переоснащення)
електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника для
об’єктів напругою в точці приєднання вище 27,5 кВ.
3.2.3. Передати Виконавцю послуг погоджену проєктну документацію на лінійну
частину приєднання у 4 примірниках для виконання ним зобов'язань за Договором.
3.3. Виконавець послуг має право:
3.3.1. Надавати послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу або
самостійно, або із залученням підрядних організацій.
3.3.2. У разі неналежного виконання Замовником умов цього Договору
призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання
Замовником відповідних умов цього Договору.
3.4. Замовник має право контролювати, у тому числі через особистий кабінет
Замовника на вебсайті Виконавця та шляхом письмових запитів до Виконавця, виконання
ним зобов'язань щодо будівництва електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення
об'єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання, хід виконання
робіт, пов'язаних із наданням послуги з приєднання.
3.5. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих (діючих) повітряних та/або
підземних електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики звернутися до їх
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власника з метою укладення окремого договору щодо надання послуг з перенесення
відповідних об'єктів електроенергетики згідно зі статтею 21 Закону України «Про ринок
електричної енергії».
3.6. Після введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього
електрозабезпечення об'єкта Замовника Виконавець набуває права власності на збудовані
електричні мережі зовнішнього електрозабезпечення (від точки забезпечення потужності
до точки приєднання).
3.7. Замовник має право подавати Виконавцю звернення, скарги, претензії та заяву
про відшкодування коштів та сплату пені за порушення строків надання послуги з
приєднання та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді
або повідомлення про заходи щодо усунення Виконавцем причин скарги.
4. Плата за приєднання та порядок розрахунків
4.1. Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок
Виконавця в такому порядку:
оплата в розмірі 50 відсотків від визначеної складової плати за приєднання
потужності упродовж 20 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати
отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричнихмереж
та рахунку на сплату плати за приєднання;
оплата в розмірі 40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та оплата
90 відсотків від визначеної вартості лінійної частини приєднання упродовж
5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма
заінтересованими сторонами розробленої Замовником проєктної документації;
остаточний розрахунок плати упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного
робочого дня після надання послуги з приєднання, що підтверджується повідомленням про
надання послуги з приєднання.
4.2. Плата за нестандартне приєднання у разі надання Замовником до заяви про
приєднання інформаційної довідки-повідомлення щодо наявності намірів брати участь в
аукціоні з розподілу річної квоти підтримки визначається після надання Замовником
Виконавцю копії укладеного договору купівлі-продажу електричної енергії між
гарантованим покупцем та Замовником, який за результатами аукціону набув право на
підтримку, із застосуванням ставок плати за приєднання та ставок плати за лінійну частину
приєднання на відповідний календарний рік, у якому буде здійснено визначення плати за
приєднання.
4.3. За домовленістю Сторін може бути визначено інший порядок оплати вартості
послуги з приєднання (шляхом укладання додаткової угоди).
5. Відповідальність Сторін
5.1.
У випадку неналежного виконання або невиконання умов Договору Сторони
несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.
5.2. Виконавець несе відповідальність за недотримання змісту, необґрунтованість
виданих технічних умов та неправильність розрахунку плати за приєднання до електричних
мереж системи розподілу.
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5.3. За порушення строків виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона
сплачує іншій Стороні пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості послуги з приєднання за кожний
день прострочення.
У разі порушення Виконавцем послуг умов зобов’язання щодо строків надання
послуги з приєднання:
у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим
Договором, від 10 до 20 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1
розділу 4 цього Договору, зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених
Кодексом);
у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим
Договором, від 20 до 120 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1
розділу 4 цього Договору, зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених
Кодексом);
у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим
Договором, більше ніж на 120 календарних днів Виконавець послуг зобов’язаний
повернути Замовнику кошти, отримані як попередня оплата (у розмірі 100 відсотків плати,
визначеної пунктом 4.1 розділу 4 цього Договору) (крім випадків, визначених Кодексом).
5.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо
це спричинено дією обставин непереборної сили. Сторона, для якої виконання зобов'язань
стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має не пізніше ніж через
10 днів письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість та вірогідну дату
припинення дії обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили
підтверджується відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України або її
територіальним представництвом. Строк виконання зобов'язань за цим Договором у такому
разі продовжується на строк дії обставин непереборної сили.
6. Надання послуги з приєднання до електричних мереж ОСР
6.1. Факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСР Замовнику
відповідно до пункту 4.8.2 глави 4.8 розділу IV Кодексу повідомленням про надання послуг
з приєднання.
Повідомлення про надання послуги з приєднання надається Замовнику ОСР не
пізніше ніж на третій робочий день після завершення будівельно-монтажних робіт та/або
подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання Замовника або
обладнання зовнішнього електрозабезпечення Замовника.
7. Порядок вирішення спорів
7.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до
законодавства України.
8. Строк Договору
8.1. Цей Договір набирає чинності з дати подання належним чином оформленої
заяви про приєднання та документів, що додаються до неї, і діє до закінчення строку
надання послуги з приєднання, визначеного Кодексом.
8.2. Цей Договір може бути змінено або розірвано за ініціативою будь-якої Сторони
у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.3. Строк цього Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням
однієї зі Сторін у порядку, встановленому чинним законодавством.
8.4. Цей Договір може бути розірвано у порядку, встановленому чинним
законодавством, у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань.
8.5. Цей Договір вважається розірваним, якщо Замовник не оплатив послугу з
приєднання протягом 20 днів з дня отримання рахунку, а технічні умови такими, що не
набрали чинності.
9. Інші умови Договору
9.1. Умови цього Договору можуть бути змінені в частині строків та порядку оплати
послуги з приєднання Сторонами, які оформляються додатковими угодами до нього.
9.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються Сторонами
письмово в паперовій формі та підписуються уповноваженими особами обох Сторін.
Цей Договір може бути змінений у разі внесення змін або скасування нормативноправових актів, що регулюють питання приєднання. У такому випадку Сторони
погоджуються з тим, що Виконавець вносить відповідні зміни до цього Договору та
оприлюднює їх на власному вебсайті. Якщо Замовник не ініціював розірвання цього
Договору протягом одного місяця з дня оприлюднення змін до нього, вважається, що
Замовник погодився зі змінами з дати його оприлюднення на офіційному вебсайті
Виконавця.
9.3. Врегулювання питань обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та
їх відповідності нормативно-правовим актам під час виконання цього Договору
здійснюється Державною інспекцією енергетичного нагляду України згідно зі статтею
21 Закону України «Про ринок електричної енергії».
9.4. Сторони мають письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження,
найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж
через 10 днів після настання таких змін.
10. Реквізити оператора системи розподілу
ПрАТ "Рівнеобленерго"
33000, м.Рівне, вул.Князя Володимира,71
Телефон: 694-298
Електронна адреса: INFO@ROE.VSEI.UA
Офіційний веб-сайт: http://www.roe.vsei.ua
Р/р UA973333680000026006301024435
МФО 333368
в філії Рівненського обласного
Управління АТ «Ощадбанк»

