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договIр

про стандартне приеднання до електричних мереж системи розподiлу

Jъ бз

АКLЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ")fuЧЕЛЬНШФКОБЛЕНЕРГО" Славутський РЕМ

з однiеТсторони, та СJIАВУТСЬКОi i'ДСЬКОI РАД,1

(далi - Замовлшк), в особi

що дiе на пiдставi

:динок кYль,

(посада, прiзвище та iнiцiали)

з iцшоi сторони (далi - Сторони), укпа".iи цей договiр про приеднання електроуст€lновок
Замовr*,rка до електричн}гх iliереж ýиýтФми розподuiу (да"ql -. Щоговiр).

При виконаннi умов цього fiоговору Сr,орони зобов'язуються дiяти вi,щlовiдно до
чинЕого законодавства9 зокрема вимOг Кодексу еистем розподirry (далi - Кодекс).

1. Загальнi положення

1.1. За цим Щоговором:4о електричних ь{Фреж системи розподiлу

опоживача) приеднуеться :

llfu Lhi

Вшсонавця послуг,
мереж (основного

( )

мiсце розташування об' екта Замовника: Й.Славута вул. Козацька |З2а, ХмельrпдФкоi с

1.2. Мiсце (точка) забезпечення потужностi об'скта Замовнrдса встановлю€ться на:

оЕора Nq3 l ПЛ-1 0кВ NЬ21.

1.3. Точка присднаншI (ме;ка балалтсовоТ налехtностi об'екга Замовника) встановлю€т]
Ёаi вш<iднi кJIеми ввiдного в:омутацiйнгtэ ап&рата

1.4. Тип приедн:lн}ш об'скта Замовника: стандартfiе.

1.5. Величина потужностi, замовленоi до fiриеднtlння (у точцi приеднан}ш) З0 кВт
1.6. Категорiянадiйностi електропостачання iII

' |.7, Сryпiнь нi}пруги в точцi при€днаншI визначаеться напругою на межi балансовоi
iтаiiёлшостi та буде становиjЙ., ;,, .$*.yfujlэItl*-

a

2. {Iредм*т.Щоговору

(найменуванriя'прiзвище, iм'я, по батьковi заr.rовника)

ipcHicTb або установчi докумешти)



\

ллdл-- 
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2,,1, Виконавець послУг забезпечуе цриеднан!{я gлектроустановок об' екга Замовника(будiвrмцгво, реконструкцiя, технiчне переоснащення та введенtul в екепщузтацiюеЛеКТРИqЕИХ МеРеЖ ЗОВНiШНЬОГО електрозабезпечення оо,.Й-iur"о";"";;;'_;";
забезпечеIfiя поryжrrостi до точки приедна.нЕя) вiдповiдно до схеми зовl*iйяп;агоелектрозабезпеченн,I i проектноi ДО};;l;v;g;.;г*r.Лi та здiйснюс пiдшпоч""r*.;.й;;;;ffi;
об'екгаЗаМовника до електрИчнlо; меР*Ж систед,irа r"rrп,"д;*ч, ,Xi умовах r,"о- Ёй"ору.

2.2. Замовrплк оплачуе ВиконавtЦо посJýiг BapTicTb приеднаш#I до електричнихмереrкёистеми розподiлу .ru уrо"* цього Щоговору. .

3. Права та обовОязки CTopiH

3. 1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3,1,1,Розпочати (пiсля викOнанýя Замоввlтксл зсбOв'язань щодо авансово[ оггrати врозмiрi 20 BИcoTKiB IIлати, визначеноi пунктом 4.1 цього Щоговору) " ,";";";;;порядку приеднанIilI об'екта (електроустановок) Замовника до електриtIних мереж GиýтеN{и
розподi_гry.
Забезлечити в устаноВленомУ порядкУ ilри€днашш (будiвниrцво та введ.}IItI векспIц/атаЦiю елекгричнID( мýреж зовнiшнього aл"пrроa*безпечення об'екта Замовт,nлкавiдмiсця забезпечення поryжностi д0 тOчюl приеднаt{ня) об'екта (електроустаr*овок)Замовника дО електриIIниХ мерея{ ýистемИ рOзпсдiлу у строки, встановленi rщм
Щоговором, пiсля виконаннrI Замовнrжоьц зобов'язань. 

"йur""r* пiдгryнктом З.2.з пункту З.2 rрого.Щоговору.

3,1,2, Здiйснrтги первинне п-iдrачюченяя *лек,uроУФтаяовок Замовнrдса''з.-мефоюПРОВеДеНЕUI ВИПРОфВаНЬ еЛектрооблад}iан ня схем и rоЬ"i-""Ъ.о ;;;;ffi -;#"ё;;електроустановок Замовника та.rЦоrо,r"r" електроустановки Замовника оо 
"na*ap"or*мереЖ системИ розподiлУ пiс-пя повноi (стовiдсотковоi) оплати посJryги з приелIаЕIU{впродовж 5 робочих днiв пiсля отриманшI заяви Замовника або впродовж l0 робочшt днiв,якщо пiдкrпоченIIJI потребуе припинення електропосru"ь i;; K;p;;fiiuulu, ,icn"викона,ння Сторонами умов цього .ЩоговорУ та укJIаденюI договару про наданшI послуг з

3.2. Замовник зобов'язаrrий:

3,2,1, Розробrтги на пiдставi техцiчних умов вiд 24.0з,2020 }li бз, якi е додапсом доцьогО Щоговору, проектIIУ документаЦi. щодО Оудi"""ц."а (реконструкцii) електриtIнихмереж внутрiшнього електрозабезпечення (у межах земельноi дiлянки Замовника)електроустановок Замовника вiд точки приеднання до об'екта Замовника,u rooo безпекиелектрошостачанЕrI.

3,2.2. Погодртти з Виконавцем I1осд_уг роэраб;lену на виконання пiдпункгу 3.2.1tъогО пункгУ про€кгнУ докумеmацiЮ в частиtri ВЛаrrlтування комерцifoiого облiкуелектриtIноТ енергii

3,2,3, ошrатити на умовах цьtJt,* ýВговор;,, вартiс.lъ ýаданих Виконавцем ПОСJý/г зцри€днаннJI електроустановок Зашrовюlка до електричних мереж системи розподiлу в точцiприеднаннJI.

3,2.4. ВвеСти в ексrrГЦ/атацiЮ Е порядку, р..гаЕоБлеtiому з€жонодавством у сферiмiстобудуванrul, власний об'ект та електричнi Йережi внутрiшнього електрозабезпеченrrяелектроустilновок Замовника (у випадку будiвницгвu uOo р.*о.rструкцii об'скта).

3.3. Виконавець посJtуг ма€ право:

3,3,t, Прийняти рiшення щодоЪаДаrri:Lq послуги з приеднаннJI до електриtIних мереЖсистеми розподiлу або самостiйно, або iЗ заlýzченням пiдрядних органiзацiй.



З,З.2, У разi порушеIlFiJI ЗaMoBFIi,IKoh,r порядку iJозрахункiв за цим ,Щоговором
призупинити виконаннlI зобов'язанъ за цим ,Щоговором до наJIежного виконання
Замовником вiдповiдних умов цього Щоговору таlабо iнiцiювати перегJIяд Сторонами
iстотних умов цього ,Щоговорlr.

3.4. Замовник мае tlpaвo:

З.4.1. Коlтгролюьати, у ToIvry числi через особистий кабiнет Замовника на веб-саЙтi
Виконавця послуг та шJuIхом письмових запитiв до Виконавця посJý/г, ВиконаННЯ

Виконавцем послуг зобов'язань щодо будiвництва електричнID( мереж зовнiшньОгО
електрозабезIIеченнII об'скта Замовника вiд точки забезпечен}ul потужностi до точки
приеднанш{, хiд виконаr*rя робiт, пов'язаних iз наданням послуги з присднаннJI"

,,,о.",,1* ""J##ж-Jffь}"ж"i:*#уs,д i..j;ж;:"Т.жР жffiх; lч
власника з метою укJIаденнrl окремOr,t] догOвору щодо надання послуг з перенесен}il{

вiдповйних об'ектiв електроенергетики вiдповiдно до частини вiсiмнадцятоТ статгi 21

Закону УкраiЪи <<Про ринок електричноТ енергiil>.

3.6. Пiсля введення в експлуатацiю електричних мереж зовнiшrъогО
електрозабезпеченнrI об'екта Замовника Виконавець поалуг набувас права власностi на

збулованi електричнi мережi зовнiшнього електрозабезпечення (вiд точки забезпеченнЯ
поryжностi до точки приеднання).

4. Плата за шри€дпання та lIорядок розрахункiв

4.1. На дату уI0.Iадення цього ,Цоговору плата за приеднаннrI становить Зб 012
грн.Розрахунок BapTocтi плати за при€днаннr{ наведений у додатку до цього ,Щоговору, що
е його невiд'емною частиною.

4.2. Виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок "u 
a-ury IUIати За

приеднаннJI не пiзнiше З робочих днiв вiл дати укладеннrI цього,Щоговору у встановленОМУ
законодalвствоrи порядку.

4.З. У випадку вiдiбу,rнсiстi нео6*iдяо*тi вiдведення земельнID( дiлянок пiд
булiвничтво об'сктiв електроенергетики для приеднанIlяI електроустановок Замовника
Замовник сплачуе попередню ошIаlу за прj{еднання на поточний p{rxyнoк Виконавця
посJц{г у розмiрi 100 вiдсоткiв плати, визначеноi пунктом 4.1 цього Щоговору, упродовж 5

робочшr днiв, починzlючи з наступного робочого дня вiд дати укJIаденнrI цього Щоговору
Сторонами.
У випадку необхiдностi вiдведення земельних дiлянок пiд булiвншlтво об'сктiв
електроенергетики д.lя присднання електрOустаriовOк Замовнrд<а оплата здiйснюсться
вiдповiдно до rryнкту 4.4 цього Щоговору.
Виконавець послуг мас протягом 5 робочих днiв, lrочинаючи з настуI]ного робочого дня
вiд дати узгодження з yciMa заiнтересованими сторOнами розробленоi Виконавцем посJryг
проектноТ документацii щодо елеюриt{нlD( мереж зовнiшнього електрозабезпеченrш
об'екта Заruовника та пiдписання Акта про надання ilOсJý/ги з присднання, повiдомити
Замовrпка про завершеннlI вищез.lзначених етапiв та надати Замовнику рахунок на сплату
плати за приеднаннJI.
У випадку вiдсутностi оплати Замовником плати за приеднання згiдно з гryнктом 4.4 цьОГО

,Щоговору TepMiH наданнJ{ tIослуги з при€днаннJI призупинJIеться до моменту здiйснен*Я
Замовником оплати BapTocTi посJryги з приеднання до електричних мереж.
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. ,,' ,.4;4, затtrовrппс.сIтлаqуе пJIату за IIриеднання на пOточний рахунок Вжош**,{.tЩ,фффг
, 

' 
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у такому порядку:
оплата в розмiрi 20 вiдсоткiв тIлати, визначенот ггунктом 4.1 lъого,Щоговору, упрщэж s

роОоФ]дтЬ вiдЪати пiдшасаrrня цього Щоговору Сторонами; 
_ 

"i,_, 

,
' 

*стд1g*irй розрахунок у розмiрi 8i,i i:i:lt_.:'цiз птlати, т,кзначеноi пунктом 4.,1-Ф{rгО

Догdдюрr;,уrФЬдовж-S роОоrr* д"iu. ,lоrr*аR]чЕI з н&сlуriного робочого дrя вiд:.*фtи

яБдпiiы Э yciMa заirrтересовzшими сторонами розробленоi Виконавцем. fiослуг

-ефФФT докумеЕтацiТ цодо електричнш( мере)й{ зовнiшнього елекгрозry,*"
об'екв !lаrловника.

4.5 За домовrrенiстю cTopiH може бути вgтановлений irшlй порядок

шляхом коlпсретизацii умов цьоrо ,Щоговору.

ý" ВiдповЦдльrriеть CTopiH

];

: ]-::::::;::]j.:]

:i]+1

::I a:,r|:..
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5.1. У випадку порушення cвoix зобов'язань за цим,Щоговором Сторони несуть
вiдповiдальнiсть, визначену цим !оговором та чинним законодавством. ПорушеннJlм
зобов'язання е його невиконаннJI або неналежне виконанIя,

5.2. Виконавець послуг несе вiдповiдальнiсть за змiст та обГруrrгованiсть виданlD(
технiчнrо< умов та правильнiсть розрахунку плати за приеднання до електричних мереж
системи розподiлry.

5.3. За порушенrш cTpoKiB виконаннr1 зобов'язання за цим ,Щоговором винна
Сторона сплачуе iншiй CTopoHi пеню у розмiрi 0,1 вiдсотка BapTocTi приеднання за

кожний день простроченнlI.

У разi порушення Влrконавцем послуг умов зобов'язання щодо cцOKiB надаННЯ

послуги з приеднання:

у разi перевищення строку надання послуги з при€днаш{д встановленОгО ЦИМ

,Щоговором, вiд 10 до 20 календарних днiв IuIaTa за присднаннjI, визначена rrунктом 4. 1

роздiлу 4 цього ,Щоговору, зменшуеться на 10 вiдсоткiв (KpiM випадкiв, визначенrос
Кодексом);

у разi перевищення отроку надання посJтуги з приеднаннrI, встановленогО цИМ

fiоlовором, вИ 20 до 120 кzrлендарних днiв п,чата за при€днаншI, визначена гryнктом 4.1

роздiJry 4 цього ,Щоговору, зменшуетьс я на 20 вiдсоткiв (KpiM випадкiв, визначенИХ

Кодексом);

у разi перевищеннJI строку наданшI послуги ] присднання, встановленоГо цИМ

,Щоговором, бiльше нiж на 120 ка"чендарних днiв Виконавець послуг зобов'язаниЙ
поверлIути Замовнику кошти, отриманi як попереднJI оплата (у розмiрi 100 вiдсоткiв гшrати,

визначеноi пунктом 4.1 роздirry 4 цього ,Щоговору) (KpiM випадкiв, визначених Кодексом).

5.4. Сторони не вiдповiдають за невиконаншl умов tього ,Щоговору, якщо це
спричинено дiею обставин непереборноi срши. Факт дii обставин непереборнОТ сили
пiдтвердхсуеться вiдповiдною довiдкою Торгово-промисловоТ п€Iлати Украi'ни.

б. Порядок вирiшення спорiв

6,1. Yci спiрнi питаннjI, пов'язанi з вl4конанням цього ,Щоговору, вирiшуються
mJuIxoM переговорiв мiж Сторонами,

6.2.У разi недосягненнrI згоди спiр вирiшуеться в.судовому порядку вiдповiдно до
законодавства УкраiЪи.

7. Строк Щоговору

7.1. Цей,Щоговiр набирае чиrrностi з моменту його пiдписаннjl i дiе до повного
викоIlЕtння Сторонами передбачених ним зобов'язань, а,пе не довше нiждо З|.|2.2020.

1 .2. I\ей,Щоговiр може бути змiнено або розiрвано i в iнший строк за iнiцiативою
будь-якоi зi CTopiH у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.3. Строк цього Щоговору може бути продовжений за вмотивованим зверненнJIм

однiеТ зi CTopiH у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.4. Цей ,Щоговiр мсже бl.тir рtlзiрвано у порядку, встановленому чинниМ
законодавством, у разi невиконання ýторонами cBoix зобов'язань.

8. Iншi умови.Щоговору
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в.1. Фактом виконаннrI зобов'язання Виконавця посJryг з приеднаЁня до

елекфячюrх мереж системи розподiлу об'скта Замовника (будiвшпцво електршrнш(

,*рЙ зовнiшньЬго електрозабезпеченIлrI вiд точки забезпечення поryжностi до точки

приеднаш{я) Сторони ввФкатимуть пiдписання Сторонами акта про наданЕя поолуги з

присдн{lння до елекгричнIФ( мереж си€теми розuолiл1,."=. ,..}-i

, ] ","
8.2, дю про наданIIJI посJtуги з присднашш до електричнID( мереж системи

розполiлу може буги також оформлений Сторонами цього Щоговору пiсля подання

робочоi напруги та проведон}uI випробувань електрообладнання Замовнllка . або

обладнаrrтrя зовнiшrъого електрозабеa.raч"ц* ЗамOвпика,

8.3. Перелiк невiд'емних додаткiв до цього ,Щоговору:

1. Технiчнi умови: Jф 63 вiд 24.Щ.20Х.

8.4. If,ей,Щоговiр укпадено У двох примiрниках, якi мають однiжову юридичну cl4lry

дrд Замовника та Виконавця послуг.

9. Мiсцезнаходження CTopiH

2,

ВикопавеrФ посJIуг:

АкLцонЕрнЕ товАриство .];.,

"ХМЕJЪIil:П{ЬКОБJIЕШРГО" ., , 'i'
Славугський РЕМ,
YKpaiHa, З0000, м. Славута, вул.

Ярослава Мудрого 15,

код за еШПОУ 22764809,
г/р
UА63з 1 57840000026000300882829

, у банку Хмельlrицьке обласне ,

вiлцiлетпrя ПАТ "Державний
ощадний батпс Украihи", МФО
зl5,784,
IIft|227675022258

Замовник:

}rпрАвлIння культури
ВИКОЦАВЧОГО KOMITETY
CJIАBУTCЬKOI MlcbКoi рАд4,
код за еДРПоУ 238з8289

пс

Сфr,"а,?

бi}дц;t

W


