
ДОГОВІР 

про тимчасове приєднання до електричних мереж системи розподілу №   
 

м. Полтава «_          » 2022р. 

 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», далі – Оператор системи розподілу, в особі   , 

який діє на підставі   , з однієї сторони, та   , 

далі – Замовник, в особі , який діє  на підставі  , з 

іншої сторони, уклали цей договір про тимчасове приєднання до електричних мереж системи 

розподілу (далі - Договір). 

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного 

законодавства, зокрема вимог Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи 

розподілу у період дії в Україні воєнного стану (далі – Порядок). 

1. Загальні положення 

1.1. За цим Договором до електричних мереж системи розподілу Оператора системи розподілу 

тимчасово приєднуються електроустановки . 

1.2. Величина потужності, замовленої до тимчасового приєднання (у тимчасовій точці приєднання): 

згідно п. 3 Додатку №1. 

1.3. Категорія надійності електропостачання: згідно п. 3 Додатку №1. 

1.4. Ступінь напруги в тимчасовій точці приєднання визначається напругою на межі балансової 

належності та буде становити кВ. 

1.5. Тимчасова точка забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється згідно: 

- пункту Додатку №1 (для варіанту із встановленням точки приєднання на межі земельної 

ділянки Замовника (або на території цієї земельної ділянки); 

- пункту Додатку №1 (для варіанту із встановленням альтернативної точки приєднання, яка 

не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж Оператора системи 

розподілу); 

- пункту Додатку №1 (для варіанту із встановленням точки приєднання в мережах Суб’єкта 

господарювання). 

1.6. Тимчасова точка приєднання (межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності 

об'єкта Замовника) встановлюється згідно: 

- пункту Додатку №1 (для варіанту із встановленням точки приєднання на межі земельної 

ділянки Замовника (або на території цієї земельної ділянки); 

- пункту Додатку №1 (для варіанту із встановленням альтернативної точки приєднання, яка 

не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж Оператора системи 

розподілу); 

- пункту Додатку №1 (для варіанту із встановленням точки приєднання в мережах Суб’єкта 

господарювання) 

ВАРІАНТ 1 

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

ЗАМОВНИКА (або НА ТЕРИТОРІЇ ЦІЄЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ) 

2. Предмет Договору 

2.1. Оператор системи розподілу забезпечує тимчасове приєднання електроустановок об'єкта 

Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію 

електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від тимчасової точки 

забезпечення потужності до тимчасової точки приєднання) до електричних мереж системи 

розподілу відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проєктної документації та 

здійснює тимчасове підключення електроустановок об'єкта Замовника до електричних мереж 

системи розподілу на умовах цього Договору. 

2.2. Замовник оплачує Оператору системи розподілу вартість з тимчасового приєднання до 

електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору. 

3. Права та обов'язки Сторін 

3.1. Оператор системи розподілу зобов'язаний: 



3.1.1 Розпочати після виконання Замовником зобов'язань щодо авансової оплати в розмірі 100 

відсотків від вартості лінійної частини приєднання, визначеної пунктом 4.1 цього Договору та 

забезпечити в установленому порядку тимчасове приєднання (будівництво та введення в 

експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від 

тимчасової точки забезпечення потужності до тимчасової точки приєднання) об'єкта Замовника до 

електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені цим Договором, після виконання 

Замовником зобов'язань, визначених підпунктом 3.2.1 цього Договору. 

3.1.2. Здійснити тимчасове підключення електроустановок Замовника до електричних мереж 

системи розподілу та оформлення паспорта точки розподілу після виконання Замовником 

зобов'язань, визначених пунктами 3.2.2, 3.2.3 цього Договору, упродовж 2 календарних днів з дати 

подачі заяви про оформлення паспорта точки розподілу та після складання акту надання послуги з 

тимчасового приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії. 

3.2. Замовник зобов'язаний: 

3.2.1. Оплатити на умовах цього Договору вартість наданих Оператором системи розподілу з 

тимчасового приєднання електроустановок Замовника в точці приєднання. 

3.2.2. Здійснити будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж 

внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника від тимчасової точки приєднання 

до об'єкта Замовника. 

3.2.3. Забезпечити улаштування вузла обліку шляхом укладення договору з постачальником послуг 

комерційного обліку (ППКО) за типовими проєктними рішеннями. За потреби індивідуальних 

проєктних рішень забезпечити їх розробку за окремими договорами. Індивідуальні технічні 

рекомендації розробляються та надаються ППКО. 

3.3. Оператор системи розподілу 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 

цього Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору. 

3.4. Замовник має право запропонувати власні ресурси (товарно-матеріальні цінності, виконання 

робіт тощо) Оператору системи розподілу для можливості виконання ним тимчасового приєднання 

електроустановок за цим Договором, які підлягають компенсації після виконання будівельно- 

монтажних робіт, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

3.5. У разі виникнення потреби в перенесенні існуючих (діючих) повітряних та/або підземних 

електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики, Замовник повинен звернутися до їх 

власника з метою укладення окремого договору щодо надання послуг з 

перенесення/переобладнання відповідних об'єктів електроенергетики відповідно до Закону України 

«Про ринок електричної енергії». 

3.6. Обладнання електричних мереж перебуває у власності та технічній експлуатації тієї Сторони, 

яка здійснювала його будівництво (у випадку нового будівництва). У випадку реконструкції та/або 

технічного переоснащення обладнання електричних мереж, такі мережі перебувають у власності та 

технічній експлуатації первинного власника таких мереж. 

4. Плата за приєднання та порядок розрахунків 

4.1. На дату укладення цього Договору плата за тимчасове приєднання електроустановок Замовника 

до електричних мереж системи розподілу Оператора системи розподілу визначається на підставі 

орієнтовного кошторисного розрахунку вартості будівництва лінійної частини тимчасового 

приєднання і становить грн (з ПДВ). 

4.2. Плата за тимчасове приєднання в розмірі, визначеному у п. 4.1 цього Договору є орієнтовною. 

Остаточна вартість надання послуги з тимчасового приєднання визначається після надання послуги 

з тимчасового приєднання за кошторисним розрахунком, складеним Оператором системи розподілу 

на підставі фактичних витрат, понесених Оператором системи розподілу під час її надання, про що 

Оператором системи розподілу надається відповідний рахунок Замовнику, який підлягає сплаті 

протягом десяти днів з моменту його направлення. Всі інші коригування вартості надання послуги 

з тимчасового приєднання відбувається шляхом укладання Сторонами додаткової угоди. 



4.3. Розрахунок за надання послуг з тимчасового приєднання проводиться Замовником у формі 

100% попередньої оплати на підставі виставленого Оператором системи розподілу рахунку 

протягом двох днів з дня отримання рахунку. 

4.4. Оператор системи розподілу зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за 

тимчасове приєднання не пізніше 3 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

укладення цього Договору у встановленому законодавством порядку та отримання від Замовника 

належно оформленого примірника Договору з усіма додатками. 

5. Особливі умови Договору 

5.1. В разі, якщо Замовник обирає тимчасове приєднання із встановленням точки приєднання на 

межі земельної ділянки Замовника (або на території цієї земельної ділянки) з будівництвом лінійної 

частини приєднання силами Оператора системи розподілу, строк надання послуг з тимчасового 

приєднання складає орієнтовно 6 місяців, але не раніше отримання вихідних даних для 

проектування. При цьому надання послуг з приєднання зупиняється в разі обґрунтованої 

неможливості виконання будівельно-монтажних робіт Оператором системи розподілу та/або 

відсутності погодження траси розташування електричних мереж у встановленому порядку. Про таке 

зупинення Оператор системи розподілу повідомляє Замовника окремим повідомленням. 

5.2. Замовник має право прийняти рішення про будівництво лінійної частини тимчасового 

приєднання власними силами, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право 

на виконання зазначених робіт згідно з Розділом 3 цього Договору. 

5.3. Дія договору зупиняється на час ведення активних військових дій на території Полтавської 

області та в інших випадках, коли надання послуг з тимчасового приєднання може нести загрозу 

безпеці і захисту здоров’я та життя працівників Оператора системи розподілу. Після закінчення 

умов, що стали підставою для зупинення дії цього Договору, Оператор системи розподілу протягом 

десяти днів повідомляє Замовника про відновлення дії цього Договору. 

5.4. Протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану 

тимчасово приєднані за цим Договором електроустановки мають бути приєднані до системи 

розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 

14.03.2018 року №310. 

5.5. Все листування (повідомлення, акти виконаних робіт/наданих послуг, рахунки та інше) на 

виконання даного Договору здійснюється Оператором системи розподілу в спосіб, зазначений 

Замовником в заяві про приєднання. 

6. Відповідальність Сторін 

6.1. 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. 

6.2. Оператор системи розподілу несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих 

технічних умов та правильність розрахунку плати за приєднання до електричних мереж системи 

розподілу за цим Договором. 

6.3. Замовник несе відповідальність за належне виконання будівельно-монтажних робіт від 

тимчасової точки приєднання до місця розташування об’єкта Замовника. 

6.4. Сторони не відповідають за невиконання або несвоєчасне виконання умов цього Договору, 

якщо це спричинено дією обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що 

підтверджуються в установленому законом порядку. Про настання форс-мажорних обставин 

надсилається відповідне повідомлення протягом десяти робочих днів з моменту їх виникнення. У 

випадку відсутності технічної можливості надіслати вказане повідомлення в зазначений термін, 

воно надсилається протягом десяти днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили. 

ВАРІАНТ 2 

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ 

РЕКОНСТРУКЦІЇ (ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) МЕРЕЖ ОПЕРАТОРА 

СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ 
 

2. Предмет Договору 



2.1. Оператор системи розподілу надає Замовнику тимчасову точку приєднання, яка не передбачає 

здійснення реконструкції, технічного переоснащення електричних мереж Оператора системи 

розподілу, а Замовник за власний рахунок забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт від 

тимчасової точки приєднання до місця розташування об’єкта Замовника, після чого Оператор 

системи розподілу здійснює тимчасове підключення електроустановок об'єкта Замовника до 

електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору. 

3. Права та обов'язки Сторін 

3.1. Оператор системи розподілу зобов'язаний здійснити тимчасове підключення електроустановок 

Замовника до електричних мереж системи розподілу та оформлення паспорта точки розподілу після 

виконання Замовником зобов'язань, визначених пунктом 3.2 цього Договору, упродовж 2 

календарних днів з дати подачі заяви про оформлення паспорта точки розподілу та після підписання 

Сторонами акту надання послуги з тимчасового приєднання та влаштування вузла комерційного 

обліку електричної енергії. 

3.2. Замовник зобов'язаний: 

3.2.1. Здійснити будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж 

внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника від тимчасової точки приєднання 

до об'єкта Замовника. 

3.2.2. Забезпечити улаштування вузла обліку шляхом укладення договору з постачальником послуг 

комерційного обліку (ППКО) за типовими проєктними рішеннями. За потреби індивідуальних 

проєктних рішень забезпечити їх розробку за окремими договорами. Індивідуальні технічні 

рекомендації розробляються та надаються ППКО. 

3.3. Оператор системи розподілу має право у разі порушення Замовником порядку розрахунків за 

цим Договором призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання 

Замовником відповідних умов цього Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов 

цього Договору. 

3.4. У разі виникнення потреби в перенесенні існуючих (діючих) повітряних та/або підземних 

електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики, Замовник повинен звернутися до їх 

власника з метою укладення окремого договору щодо надання послуг з 

перенесення/переобладнання відповідних об'єктів електроенергетики відповідно до Закону України 

«Про ринок електричної енергії». 

3.5. Обладнання електричних мереж перебуває у власності та технічній експлуатації тієї Сторони, 

яка здійснювала його будівництво (у випадку нового будівництва). У випадку реконструкції та/або 

технічного переоснащення обладнання електричних мереж, такі мережі перебувають у власності та 

технічній експлуатації первинного власника таких мереж. 

4. Плата за приєднання та порядок розрахунків 

4.1. Послуги з тимчасового приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж 

системи розподілу Оператора системи розподілу надаються Оператором системи розподілу без 

стягнення плати. 

5. Особливі умови Договору 

5.1. Дія договору зупиняється на час ведення активних військових дій на території Полтавської 

області та в інших випадках, коли надання послуг з тимчасового приєднання може нести загрозу 

безпеці і захисту здоров’я та життя працівників Оператора системи розподілу. Після закінчення 

умов, що стали підставою для зупинення дії цього Договору, Оператор системи розподілу протягом 

десяти днів повідомляє Замовника. 

5.2. Протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану 

тимчасово приєднані за цим Договором електроустановки мають бути приєднані до системи 

розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 

14.03.2018 року №310. 

5.3. Все листування (повідомлення, акти виконаних робіт/наданих послуг, рахунки та інше) на 

виконання даного Договору здійснюється Оператором системи розподілу в спосіб, зазначений 

Замовником в заяві про приєднання. 

6. Відповідальність Сторін 



6.1. 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. 

6.2. Оператор системи розподілу несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих 

технічних умов. 

6.3. Замовник несе відповідальність за належне виконання будівельно-монтажних робіт від 

тимчасової точки приєднання до місця розташування об’єкта Замовника. 

6.4. Сторони не відповідають за невиконання або несвоєчасне виконання умов цього Договору, 

якщо це спричинено дією обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що 

підтверджуються в установленому законом порядку. Про настання форс-мажорних обставин 

надсилається відповідне повідомлення протягом десяти робочих днів з моменту їх виникнення. У 

випадку відсутності технічної можливості надіслати вказане повідомлення в зазначений термін, 

воно надсилається протягом десяти днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили. 

ВАРІАНТ 3 

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ В МЕРЕЖАХ СУБ’ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

2. Предмет Договору 

2.1. Суб’єкт господарювання забезпечує 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) до електричних мереж системи розподілу відповідно до схеми зовнішнього 

електрозабезпечення та здійснює первинне підключення електроустановок об'єкта Замовника до 

електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору. 

2.2. Строк надання послуг з приєднання Суб’єктом господарювання складає 5 робочих днів з 

моменту виконання Замовником зобов'язань, визначених пунктом 3.2 цього розділу в повному 

обсязі. 

3. Права та обов'язки сторін 

3.1. Суб’єкт господарювання зобов'язаний: 
3.1.1. Забезпечити в установленому порядку приєднання об'єкта Замовника до електричних мереж 

системи розподілу у строки, встановлені цим Договором, після виконання Замовником зобов'язань, 

визначених підпунктами 3.2.1 - 3.2.2 пункту 3.2 цього Договору. 

3.1.2. Здійснити тимчасове підключення електроустановок Замовника до електричних мереж 

системи розподілу та оформлення паспорта точки розподілу після виконання Замовником 

зобов'язань, визначених пунктом 3.2 цього Договору, упродовж 2 календарних днів з дати подачі 

заяви про оформлення паспорта точки розподілу та після підписання Сторонами акту надання 

послуги з тимчасового приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії.. 

3.1.3. Повідомити Оператора системи розподілу про завершення будівництва та підключення 

об’єкта (електроустановок) Замовника. 

3.1.4. Забезпечити внесення змін до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, 

укладеному з Оператором системи розподілу, в частині коригування власної дозволеної потужності 

на величину приєднаної потужності Замовника. 

3.1.5. Забезпечити оперативно-технічне обслуговування електроустановок, які після виконання 

цього Договору стають транзитними, власним персоналом або за відповідним договором зі 

спеціалізованою організацією, яка має право на виконання таких робіт. 

3.2. Замовник зобов’язаний: 
3.2.1. Здійснити будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж 

внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника від тимчасової точки приєднання 

до об'єкта Замовника. 

3.2.2. Забезпечити улаштування вузла обліку шляхом укладення договору з постачальником послуг 

комерційного обліку (ППКО) за типовими проєктними рішеннями. За потреби індивідуальних 

проєктних рішень забезпечити їх розробку за окремими договорами. Індивідуальні технічні 

рекомендації розробляються та надаються ППКО. 

3.2.3. Укласти договір про надання послуг з розподілу електричної енергії з Оператором системи 

розподілу. 



3.3. Оператор системи розподілу зобов’язаний після виконання Суб’єктом господарювання 

зобов’язань, передбачених п.п. 3.1.1.- 3.1.3. Договору укласти із Замовником договір про надання 

послуг з розподілу електричної енергії за умови виконання Замовником вимог законодавства у сфері 

енергетики. 

3.4. У разі виникнення потреби в перенесенні існуючих (діючих) повітряних та/або підземних 

електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики, Замовник повинен звернутися до їх 

власника з метою укладення окремого договору щодо надання послуг з 

перенесення/переобладнання відповідних об'єктів електроенергетики відповідно до Закону України 

«Про ринок електричної енергії». 

3.5. Обладнання електричних мереж перебуває у власності та технічній експлуатації тієї Сторони, 

яка здійснювала його будівництво (у випадку нового будівництва). У випадку реконструкції та/або 

технічного переоснащення обладнання електричних мереж, такі мережі перебувають у власності та 

технічній експлуатації первинного власника таких мереж. 

4. Плата за приєднання та порядок розрахунків 

4.1. Послуги з тимчасового приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж 

системи розподілу Суб’єкта господарювання надаються Суб’єктом господарювання без стягнення 

плати. 

5. Особливі умови Договору 

5.1. Дія договору зупиняється на час ведення активних військових дій на території Полтавської 

області та в інших випадках, коли надання послуг з тимчасового приєднання може нести загрозу 

безпеці і захисту здоров’я та життя працівників Оператора системи розподілу. Після закінчення 

умов, що стали підставою для зупинення дії цього Договору, Оператор системи розподілу протягом 

десяти днів повідомляє Замовника. 

5.2. Протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану 

тимчасово приєднані за цим Договором електроустановки мають бути приєднані до системи 

розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 

14.03.2018 року №310. 

5.3. Все листування (повідомлення, акти виконаних робіт/наданих послуг, рахунки та інше) на 

виконання даного Договору здійснюється Оператором системи розподілу в спосіб, зазначений 

Замовником в заяві про приєднання. 

6. Відповідальність Сторін 

6.1. 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. 

6.2. Оператор системи розподілу несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих 

технічних умов. 

6.3. Суб’єкт господарювання несе відповідальність за своєчасне надання послуг з приєднання 

Замовнику. 

6.4. Замовник несе відповідальність за належне виконання будівельно-монтажних робіт від 

тимчасової точки приєднання до місця розташування об’єкта Замовника. 

6.5. Сторони не відповідають за невиконання або несвоєчасне виконання умов цього Договору, 

якщо це спричинено дією обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що 

підтверджуються в установленому законом порядку. Про настання форс-мажорних обставин 

надсилається відповідне повідомлення протягом десяти робочих днів з моменту їх виникнення. У 

випадку відсутності технічної можливості надіслати вказане повідомлення в зазначений термін, 

воно надсилається протягом десяти днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

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 не є остаточним і буде скоригований після обрання Замовником тимчасової точки 

приєднання, сторони, відповідальної за будівництво лінійної частини тимчасового приєднання та 

сторони, яка буде виконувати роботи з влаштування вузла комерційного обліку. 

8.2. Оператор системи розподілу підписує цей Договір та додатки до нього та передає їх для 

розгляду та підписання Замовником. 

8.3. Замовник у строк не більше 5 календарних днів з дати отримання повинен розглянути 

запропонований проєкт Договору, обрати із запропонованих Оператором системи розподілу точок 

приєднання, внести відповідну інформацію в розділ 10 «Прийняті Замовником рішення», підписати 

його зі своєї сторони та повернути Виконавцю послуг. 

8.4. Оператор системи розподілу протягом одного календарного дня з дня отримання належно 

оформленого примірника цього Договору (підписаного уповноваженою особою та скріпленого 

печаткою (за наявності)) надає Замовнику скоригований остаточний проект договору про тимчасове 

приєднання з урахуванням обраної Замовником точки приєднання. 

8.5. Цей Договір може бути змінено або розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої зі Сторін 

у порядку, встановленому чинним законодавством. 

8.6. Цей Договір може бути розірвано у порядку, встановленому чинним законодавством, у разі 

невиконання Сторонами своїх зобов'язань. 

9. Інші умови Договору 

9.1. Про факт виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла 

комерційного обліку електричної енергії Сторона, які виконувала будівельно-монтажні роботи 

електричних мереж лінійної частини приєднання, зовнішніх електричних мереж та влаштування 

вузла обліку відповідно, письмово повідомляють іншу Сторону. 

9.2. Факт надання послуги з тимчасового приєднання підтверджується актом надання послуги з 

тимчасового приєднання. Замовник зобов’язується повернути Оператору системи розподілу 

оформлений належним чином (підписаний уповноваженою особою та скріплений печаткою 

Замовника (за наявності)) акт про приймання наданих послуг у десятиденний строк з моменту його 

отримання. У разі неодержання Оператором системи розподілу в цей строк відповідно оформленого 

акту, останній вважається підписаним з боку Замовника, а послуги – наданими і прийнятими 

Замовником. У такому випадку акт набирає чинності з дати його складання Оператором системи 

розподілу. 

9.3. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору: 

1. Технічні умови тимчасового приєднання. 

2. Кошторис виконання будівельно-монтажних робіт на лінійну частину приєднання. 

3. Специфікація обладнання на лінійну частину приєднання. 

4. Кошторис виконання робіт з влаштування вузла комерційного обліку. 

9.4. Цей Договір укладено у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу для 

Замовника та Оператора системи розподілу. 

 

10. Прийняті Замовником рішення (обов’язковий до заповнення Замовником) 

10.1 Тимчасова точка приєднання (можливо обрати лише один варіант із запропонованих у Додатку 

№1 (технічних умовах тимчасового приєднання): 
 

 

В разі обрання точки приєднання в електричних мережах Суб’єкта господарювання, разом з 
підписаним примірником цього Договору Замовник надає Оператору системи розподілу лист 

Суб’єкта господарювання про згоду приєднати електроустановки Замовника до власних 

електричних мереж, технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від цього Суб’єкта 

господарювання та реквізити Суб’єкта господарювання для укладення договору. 

10.2. Сторона, яка буде виконувати будівництво лінійної частини приєднання: 
 

 



10.3. Сторона, яка буде виконувати роботи з влаштування вузла комерційного обліку: 
 

 
 

11. Місцезнаходження Сторін 

Замовник: Оператор системи розподілу: 

 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5 

Код ЄДРПОУ 00131819 

п/р UA763395000000026001157808006 

АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500 

 

Контактний тел.    
 

Контактний тел. (0532) 510-5   

 

 
 

 

 

 

   
(підпис, П. І. Б.) (підпис, П. І. Б.) 

М.П. М.П. 
 


