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ГОРОДОЦЬКИЙ РЕМ

Поштова адреса: м. Городок, вул, Ярослава Мудрого, 78а
тел./Факс з-03-26
Е-mаi| kanc oo(Фloe.lviv, ua

ПДТ "Львiвобленерео"

тЕхнlчнl умови стАндАртного приеднАння
до електричних мереж електроустановок

!одаток Nэ1
до договору про приеднання
до електричних мереж
N9 207-1205 вiд 30.,12.2016 DoKv

кВт
квт

3.величина максимального розрахункового (прогнозованоrо) навантаження з

з урахування iснуючоi дозволеноТ (приеднаноi) потужностi:
lкатегорiя 0 кВт
ll категорiя
lll категорiя
Встановлена. потужнiсть
електронагрiвальfl их Установок:

- електроопалення
- електроплити
_ гарячеводопостачання

49 кВт

49
кВт
кВт

з0 кВт
кВт
кВт

4. Джерело електропостачання
20""(Т-1). ПС-35/6кВ Ne108 "Гооодок 108"ff-1). ТП-95(Т-1)

(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

номер Л-108-04
(опори, комiрки)

5. Точка забезпечення поryжностiЩ
(диспетчерська назва ЛЕП, ТП, ПС)

номер
(опори або обладнання )

6, точка приеднання вихiднi клеми розрахVнкового засобч облiкV, U=0.4KB
тпl

7. Проrнозованi межi балансовоТ належностi та експлуатацiЙноТ вiдповiдальНОСТi
встановлюються в точцi приеднання gл_ектроустановки.

_ l. Вимоrи до електроустановок 3амовника

1. Мя одержання поryжностi замовнику необхiдно виконати:
1.1. Вимоrи до технiчноrо узгодження електроуGтановок Замовника та

flaTa видачi З0.12.2016 poKv

БагайвартирнийlйБББйЪчйнок з вбчдованими примiщеннями магазинч, Фо кацюба

lгор Романович
(назва об'екrа та повне найменування замовника)

Городоцький р-н.. м.Гооодок. вчл.Джqрельна. 15-а
Функlliомrrьнепризначенняоб'екта Багатоквартирний житловий бчдинок з

вбчдованими примiщеннями магазинч

ПрогнозованиЙ piк уведення об'екга в експлуатацiю: 2017
2. tснуюча дозволена (приеднана) поryжнiсть згiдно договору про постачання

(корисryванiя) електричноТ енергii 0 кВт
lкатеrорiя 0 кВт
ll категорiя
lll категорiя

1. Мiсцезнаходження об'екта замовника:



електропередавальноi орrанiзацii:
а) jмонтчвати розподiльчий прцстрiй:

пристроюi
1.2. Вимоги до iзоляцiТ, пристроIв захисноrо вiдключення, засобiв стабiлiзацii, захисту

вiд перенапруrи:
а) згiдно вимог пУЕ,

1.з. Вимоги до електропостачання приладiв та пристротв, якi використовуються для

будiвництва та реконструкцii об'екriв електромереж -

м.львiв. вчл. сяйво io, (тел,2З9:22-33tr

3амовник
Електропередавальна органiзацiя

ПАТ "Львiвобленерео" Гороdоцькчй РЕМ

м. Гороdок, вул. Арослава Муdро2о, 78а

ito zЬоовзоtцЬв у аiлiя лоу дт "ощаdнчй
- банк YKpaiHu"
мФо 325796, едрпоY 00131587

tпн о01315813027
свidоцmво плаmнuка пДВ N9 1003З5219

Тел,:, 3-03-26

м,п
Городоцького РЕМ

п. l, Б.)
16р

,-]],___,,
Виконав:Лучит Олег Богданович,

ll,--н ___ _ __ СППДВ,.-... -...__-
-K8Nq 9з5544паспорт

виданий

м. п.

Фо

3127806890

тел.: 09Ъ521625?

тел.3-03-26

КацюЭ4е9р!9цзц9эIJ!
(пiдпис, П. l. Б,)

!uar
',:цi, .Z Z



договlр
про приедваввя до ёлектрrrчних мереrк

(стандартне приеднання)
м207_1205

30.12.2016р.

Публiчне акцiонерне товариствО кЛьвiвобленерго>, в особi Начальник Городоцького РЕМ
I.М.Посполiтак, що дi€ на пiдставi (лалi - Виконавець послуг), з однiеi сторони, та

Кадюба Iгор РомановиЧ, паспорТ cepii КВ 935544, виданий зо.05.2002 р. Городоцьким РВ
УМВС УкраiЪи у Львiвськiй областi (лалi - Замовник), з iншоi сторони (далi'- Сторони), уклали
цей.ЩоговiР про приеднанНя електроустановок Замовника до електричних мереж Виконавця
послуг (лалi - ,Щоговiр).

При виконанНi 1мов цього .ЩоговорУ Сторони зобов'язуються дiяти вiдповiдно до
чинного законодавства, зокрема, Правил приеднання електроустановок до епектричних мереж,
затверджениХ постzrновоЮ Нацiональноi KoMicii, щО здiйснюе державне регулювання у сферi
енергетики, вiд l7.01.2013 року },lЪЗ2, зареестрованих у MiHicTepcTBi Iостицii Украiни О8.02.2013
року за Nр2Збl227 68 (лалi - Правила), Правил користування електричноIо енергiю, iншими
нормативно-правовими актами.

I. зАгАльнI положЕннr{
1.1 . За цим .Щоговором до електричних MeperK Виконавця послуг або iншого власника

мереж приедНуеться: Багатоквартирний житловий булинок з вбудованими примiщеннями
магазину, мiсце розташуВання об'екта Замовника: Городоцький р-н., м.Городок, вул.{жерельна,
15-а

1.2. Мiсце забезпечення потужностi об'екта Замовника встановлюсться на:
КЛ-6 кВ Л-108-04 ТП-95 РУ-0,4 кВ, опора Nэ

_ 1.3. Точка приеднання (межа балансовоТ належностi об'екта Замовника) встановлюеться на:
вихiднi клеми розрахункового засобу облiку

1.4. Тип приеднання об'екта Замовника: стандартне
1.5. Замовлено до приеднання потужнiсть в точцi приеднання 49 кВт.
1.6. Категорiя з надiйностi електропостачання. lII
1.7. Сryпiнь напр) ги в точui присднання визначасться напругою на verlci балансовот

належносii iбуде становити 0.4 кВ, II клас, -

II. ПРЕДМЕТДОГОВОРУ
2,1. Виконавець послуг забезпечуе приеднання електроустаFIовок об'екта Замовника

(будiвництво, реконструкцiя, технiчне переоснащення та введення в експлуатацiю електричЕих
мереж зовнiшНього електропостачання об'екта Замовника вiд мiсця забезпечення потужностi доточки при€дНання) вiдповiДно до схемИ зовнiшнього електропостачання i проектноi
документацii та здiйснюе пiдключення об'екта Замовника до електричних мереж на умовахцього !оговору.

2.2. За"пцовник оплачуе Виконавцю послуг BapTicr,b ltриеднання.

III. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
3. 1 . Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. ЗабезпечИти в установленому порядку приеднання об'екта Замовника (будiвництвота введення в експлуатачiю електричних мереж зовнiшнього елек,l ропоста чання об.сктазамовника вiд мiсця забезпечення потужностi до точки присднання) у строки, зазначенi в
!оговорi' пiсля виконанНя ЗамовникоМ зобов'язань, визначениХ пунктоМ 3.2 цього роздiлу.3.1.1.1. Строк надання послуг за цим.Щоговором становить З0 робочих д"iв. дня

/



наступногО пiсля оплатИ ЗамовникоМ BapTocTi послуг з приеднаЕня вiдповiдно до п,4,2,цього

,Щоговору.
СторониПогодиЛи,ЩоВищеВказанийстрокнаДанняпослУгзприедЕанняпроДоВжуеться

вiдповiднО до нормативних документiв, 1IIо визЕачають термiни проектування та булiвництва, а

;;;.;. __'(СНiП, ДБН),i ",чпо"",".=___-робочих 
днiв, _ . .

3.1.1.2.Тривалiсr" пuдu"п" послуг iГприед"u"," u",nu"""a у п,3,1,1,1, цього ,Щоговору

автоматичнО ,rpooo"*yar",i- nu 
",pon, 

необхiдний.для погодження та оформлення права

користуваЕня земельЕими лiл"нкuм" пiд об'скти зовнiшнього електропостачання чи отримання

;;;";;;;;"" pooi, in*oi пеобхiдноi дозвiльноi документачii в порядку, встано_вленому

законодавством у сферi ,i",oOyoy*"n"", npo *о Виконавець послуг письN{ово повrдОмля€

Замовника в порядку визначеному п,2,1 ,3, Правил

3.1.2. Надати Замовнику пiдписаний договiр про користування електричною еЕерIlею

або договiр про постачання "r"'*,р^-"; 
енергii не "i,"i," 5 днiв пiсля u""л1_]*1] u 

|*"плУаТаЦlЮ
об,ектУзовнiшньогоеЛекТропостачанняТаПоданЕяЗамовникомдокументiв,передбачених
Правилами користування "n"n,plr"noto 

енергiсю або Правилами користування елеКтРиЧНОЮ

енергiсю для населенн я,

3.1.3. Пiдключити електроустановки Замовника до едектричних мереж в термrни

визначенi п.3.6. цього,Щоговору пiсля введе_ння в експлуатацiю об'скта Замовника в fIорядку,

встановленому auno"oou"","o,i у сферi мiстобудуваяня, та пiсля виконання таких етапlв:

- оплати Замовником BapTocTi присднання;

- введення в експ:rуатацiю електричних мереж зовнiшнього електропостачаняя об'екта

Замовника; ", ,троустановки
- надання докумен,iiв, що пiдтвердrк}тоть готовнiсть до експлуатацlr елек

об'екта Замовника; :троустановок
,- узгодження iз Замовником акта розмежування балансовоi Еалежностl елек

та експлуатачiйноi вiдповiдальностi CTopiH

- укладеЕнЯ договорУ на постаtl,rннЯ електричноi енергii (договору про користування

електричною енергiею),

3.2. Замовник зобов'язан и й:

3.2.1. оплатит" 
"u- 

yI,лou* цього ,Щоговору BapTicTb наданих Виконавцем послуг з

приеднавяя електроустановок Замовника в точц1 приеднання,

З,2.2.На дату з|,|2,2о17 р, ввести в експлуатацiю власлий об'ект та електроустановки

зовнiшвього забезпечення вiд точки приеднання до об'скта,

з.2.з. ЗабезпеЧити збереженНя встановлеЕиХ nu ио.О територii та,/або об'ектi приладiв

облiку та плоплб на них;

З.3. Виконавець послуг мае право:

3.3.1. Прийняти рlшення щодо наданЕЯ послугИ з при€днання або самостiйно, або iз

залученням пiдрядних органrзацlи, 
Договоромз,з.2. i разi порушення Замовником порядку розрахункlв за цим

призупинити виконання зобов'язань за цим.Щоговором до належн"," "1:лт::: 
Замовником

вiдповiдних умов .Щоговору та,/або iнiцiювати перегляд Сторонами iстотних }мов цього

Договору.

3.4. Замовник мас право контролювати виконання Виконавцем послуг зобов'язань щодо

будiвничтва електричних мереж зоiнiшнього електропостачання об,екта замовника вiд мiсця

забезпечення tlотужностr до точки ариеднаЕня, у тому числi шляхом письмових запитiв до

Виконавця послуг про хiд виконання приедЕання,

3.5. Пiсля введеЁня в експлуаiацiю електричних мереж зовнiшнього електропостачання

ВиконавецЬ послуг набувае-.rрч"Ь "ou""ocTi 
на збуловJнi електричнi мережi зовнiшнього

електропостачання.

з,6- Пiдключення електроустаЕовки Замовника до епекц)ичних мереж

електропередаВальноi органiзацii здiЙснюеться на пiдставi заяви протягом 5 днiв, якщо



пiдключення не потребуе припинення електропостачання iнших споживачiв, або 10 днiв, якщо
пiдключення потребуе припинення електропостачання iнших споживачiв, пiсля введення в
експлуатацiю об'екта Замовника в порядку} встановленому законодавством у сферi
мiстобудування.

IV. ПЛАТА ЗА ПРИ€ДНАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ

4.1 . На дату укладення цього ,Щоговору плата за стандартне приед}Iання становить
З6456.00 грн. (Тридцять шiсть тисяч чотириста п'ятдесят шiсть грн. 00 коп.)

4.2. Замовник сплачуе плату за приедЕання, визначену в п.4.1. цього,Щоговору, впродовж
10 (лесяти) операцiйних днiв з моменту укладення цього .Щоговору на поточний рахунок
Виконавця послут, який вказаний у даному ,Щоговорi.

4.2.1. !ата оплати послуг за приеднацня (здiйснення розрахунку) Замовником
визначаеться датою, на яку були зарахованi кошти на поточний рахунок Виконавця послуг.

4.2.2. Виконавець послуг надае Замовнику рахунок для оплати послуг за приеднання
одночасно з пiдписаним зi свосi сторони договором про приеднання до електричних мереж,

Ч. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

5.1. У випадку порушення cBo'tx зобов'язань за цим ,Щоговором Сторони несуть
вiдповiдальнiсть, ' визначену цим ,Щоговором та чинним законодавством. Порушенням
зобов'язаяня с його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням

умов, визначених змiстом зобов'язання.
5.2. Виконавець послуг несе вiдповiда,тьнiсть за змiст та обrрунтованiсть виданих

технiчних р4ов та правильнiсть розрахунку плати за приеднання за цим,Щоговором.
5.З. За порушення cTpoKiB виконання зобов'язання за цим ,Щоговором винна сторона

сплачус iншiй CTopoHi пеню у розмiрi 0,1 вiдсотка BapTocTi присднання за кохсний день
прострочення, а за прострочення понад тридцять днiв додатково стягуеться штраф у розмiрi
семи вiдсоткiв вказаноТ BapTocTi.

За порушення }мов зобов'язання щодо якостi (повноти та комплектностi) надання
послуги з присднання стягуеться штраф у розмiрi двадцяти вiдсоткiв BapTocTi присднання.

5.4. Замовник несе вiдповiдальнiсть за збереження встановлених на його територii таlабо
об'ектi приладiв облiку та пломб на них,

5.5. Сторони не вiдповiдають за невиконання умов
дiею обставин непереборноi сили. Факт дii обставин
вiдповiдними докрf ентами.

unoao Доaо"ору, якщо це спричинено
непереборноi сили пiдтверджусться

VI. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ CIIOPIB

6.1. Yci спiрнi питання, пов'язанi з викоЕанням цього !оговору, вирiшуються шляхом
переговорiв мiж Сторонами,

6.2. У разi недосягнення згоди спiр вирiшусться в судовому порядку вiдповiдно до
законодавства УкраiЪи.

чII. строк дIi договору
7.1. I_{ей,Щоговiр набирае чинностi з моменту його пiдписання i дiс до

Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше нiж до ( ) 20lз.

7.2. !оговiр мояtе бути змiнено або розiрвано i в iншiй TepMiH за iнiцiативою буль-якоi iз
cTopiH у гrорядку, визначеному законодавством Украiни.

7.3. Строк дii .Щоговору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однiеi iз
CTopiH у передбаченому законодавством поряцку.

повного виконання

/

(



ъ\

7.4. flоговiР може бутИ розiрванО у разi вiдсутностi розробленоi проектно-кошторисноi

oo*yr""ruuii ,u ur*or*n" Ьулi"п"ц'uu u термiни, зазначенi в заявi,

ЧПI. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ
8.1. Фактом викоЕання зобов'язання Виконавця послуг з приеднаннJI об'скта Задцовника

(бУлiвничтваелектричнихмереrкзовнiшнЬогоелектропосТачанЕяоб'ектаЗамовникавiдмiсця
забезпечення потужностl оо ,our.r' присднання) Сторони вважатимуть факт подачi напруги в

узгоджену точку приеднання," 
В.i.Перелiк невiд'емних додаткiв до цього,Щоговору:

1. Технiчнi умови NЬ 2о7,12о5 вiд 30,12,2016р,

2.
1

якi мають однакову юридичну силу для
8.З I]ей ,Щоговiр укладений у двох примlрниках,

Замовника та Виконавця послуг.

IX. РЕКВIЗИТИ ТАПIДПИСИ CTOPIH

Замовник
Виконавець послуг

ПАТ "Львiвоблеtlерzо" Гороооцькuй РЕМ
м. Гороdок, вул, Яроспова Муdроzо, 78о

р/р 2b00$0r4g8 у ФL]liя лhвiоськ" ОУ дТ
"Оulлdбцнк"

мФо 325796, €дрпоу 00l з I 587

шн 0013158I3027

свi()оц,rлво плOпlн.lка П,ЩВ lli I00335219

Тел,: 3-03-26

lпн-.. --....-....---.... --паспЪрт ffВ N9

видации

р/р сппдв
935544

lдент,
Тел.: 0965216252

/ Посllолimак I.M. / Кqцюба lzop Романовuч

lпiлпис, П. L Б.)
20_ року

п. I. Б.)
з0.12.20l б

тЕл, з-Oз-26

ifuo in о

r,


