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ТЕХНІЧНІ

У М О В И №KCP-00-lf- O S J3

нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок
Багатоквартирні житлові будинки, Роспотнюк Валентина Анатоліївна.
(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника: Київська область, м. Ірпінь, (кадастрові номера земельних
ділянок
3210900000:01:175:0183,
3210900000:01:175:0184,
3210900000:01:175:0185,
3210900000:01:175:0186, 3210900000:01:175:0220, 3210900000:03:005:0006, 3210900000:03:005:0007,
3210900000:03:005:0012,3210900000:03:005:0013).
Функціональне призначення об'єкта:
житло
Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію:
2020р.
2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії: - кВт
I категорія
кВт,
II категорія
кВт,
III категорія
кВт.
3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої
дозволеної (приєднаної) потужності: 1500 кВт.
I категорія
175 кВт,
II категорія
1325 кВт,
III категорія
кВт.
Встановлена потужність електронагрівальних установок:
- електроопалення
кВт,
- електроплити
кВт,
7055
- гаряче водопостачання
кВт.
Графік уведення потужностей по рокам
Величина максимального розрахункового
Категорія надійності
Рік введення
(прогнозного) навантаження з урахуванням
електропостачання
потужності
існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт
І
II
III
2019
1500
175
1325
4. Джерело електропостачання: П С 110/10 кВ «Ірпінь», РУ-10 кВ,_____
(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер: визначити проектом.
(опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності: РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ірпінь».
(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер:
-

(опори або обладнання)

6. Точка приєднання: на контактних з ’єднаннях КЛ-0,4 кВ з ввідними клемами комутаційних апаратів
ВРП-0,4 кВ об’єкту.
(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер:
(опори, комірки)

Напруга приєднання:
0,4 кВ; (трифазна схема приєднання).
7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки Замовника
або вихідні дані для його розрахунку: визначити проектом.
8. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці
приєднання електроустановки.

І. Вимоги до електроустановок Замовника.
І.Для одержання потужності на об'єкті Замовника від точки приєднання до об'єкта Замовника
необхідно виконати:
1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних
мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки
замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та ОСР:
Внутрішнє електропостачання об’єктів виконати згідно проекту.
Проектну документацію розробити відповідно до вимог ДБН В.2.5.-23:2010 з урахуванням виду
житла та рівня його електрифікації.
Для електропостачання об’єктів передбачити встановлення ввідно-розподільчих пристроїв
(ВРП-0,4 кВ).
Конструкцією ВРП-0,4 кВ передбачити можливість встановлення загальнобудинкових приладів
обліку на його вводі.
У разі наявності в будинку декількох відокремлених у адміністративно-господарському віданні
споживачів у кожного з них рекомендовано установити самостійний ВП-0,4 кВ або ВРП-0,4 кВ, які
можуть живитись від загального ВРП-0,4 кВ чи ГРЩ-0,4 кВ.
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: мережі 0,4 кВ
розробити проектом з урахуванням категорійності струмоприймачів з улаштуванням пристрою
АВР-0,4 кВ безпосередньо біля відповідальних струмоприймачів. Окремо передбачити улаштування
пристрою АВР-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ЗТП-10/0,4, що проектується. Виділити струмоприймачі І категорії
в окрему групу та завести під АВР. Необхідність встановлення автономного джерела живлення
визначити проектом.
1.3. Вимоги до безпеки електропостачання: Підключення електроустановок буде здійснено за умови
дотримання Правил охорони електричних мереж.
Захисні заходи безпеки електроустановок виконати відповідно до вимог ПУЕ і вимог «Правил будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних електроустановок». НПАОП 40.1-1.32.01
(ДНА ОП 0.00-1.32-01).
1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності: передбачити заходи з дотримання нульового
перетоку реактивної потужності для електроустановок потужністю 50 кВт і вище (крім населення)
1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги:
Номінальні струми розчіплювачів автоматичних вимикачів прийняти згідно розрахунків.
1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та
реконструкції об'єктів електромереж: даними технічними умовами не передбачено.
Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати: в
ПрАТ«Київобленерго» (адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 1-а).
1.7. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: згідно
діючих типових рішень.
1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: даними технічними умовами не
передбачено.
2. Додаткові вимоги та умови:
2.1. Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюються
за згодою Замовника): даними технічними умовами не передбачено.
2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики
(СПА): даними технічними умовами не передбачено.
2.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з
ізольованою нейтраллю тощо: даними технічними умовами не передбачено.
2.4. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: даними технічними умовами не передбачено.
2.5. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення,
допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі: даними технічними умовами не
передбачено.
2.6. Вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку:
Балансові обліки електроенергії передбачити на вводах РУ-0,4 кВ ЗТП-10/0,4 кВ, що проектуються.
При проектуванні та подальшій експлуатації дотримуватись вимог глави 1.5 ПУЕ (в тому числі
табл.1.5.1 та табл.1.5.2 ), Кодексу комерційного обліку електричної енергії (надалі - ККО), Правил
роздрібного ринку електричної енергії (надалі - ПРРЕЕ). Облік електроенергії виконати із
застосуванням електронного багатофункціонального лічильника, що має можливість виміру активної
та реактивної енергії, має цифровий та оптичний порт, забезпечує можливість зняття профілю
навантаження і можливість включення в систему АСОЕ. Точки розміщення комерційних приладів
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обліку електроенергії, необхідну їх кількість, тип приладів обліку, схему підключення лічильників,
встановлення ЛУЗОД та формат протоколу передачі даних і види каналів зв’язку погодити, на стадії
проектування, з Комерційною дирекцією. Передбачити встановлення трансформаторів струму класу
точності 0.5s (трансформаторів напруги кл. т. 0.5 у разі необхідності). Вторинні кола виконати
окремо від кіл релейного захисту, вторинні кола системи обліку мають бути без додаткових
клемників. Забезпечити можливість опломбування лічильника, первинних та вторинних кіл
живлення, приводів і кнопок управління комутаційних апаратів та кришок автоматичних вимикачів,
встановлених у цих колах, дверцят комірок трансформаторів напруги, кришок на зборках і колодках
затискачів, випробувальних блоках (КП-25, КП-125 або їм подібні), ліній зв'язку автоматизованих
систем обліку та всіх інших пристроїв і місць, що унеможливлюють доступ до струмоведучих
частин схеми обліку.
Рекомендовані типи електролічильників:
1. ZMD 41 OCR (405CR), ZMG 410CR (405CR) - «Landis&Gyr», Швейцарія.
2. GAMA300 G3B.547/240.F77.В2.Р4. СЗ71.A3.L1.M1 - «ELGAMA-ELEKTRONIKA», Литва.
3. SL 7000 Smart - «Itron, Іпс», Франція.
4. LZQJ-XC - «ЕМН Україна», Німеччина.
5. МТ-880 - «ISKRAEMECO», Словенія.
Розрахункові обліки електроенергії передбачити на вводах ВРП-0,4 кВ житлових будинків.
При проектуванні та подальшій експлуатації дотримуватись вимог п.1.5 ПУЕ, ККО, ПРРЕЕ. Облік
електроенергії рекомендовано виконати із застосуванням електронних лічильників, об’єднаних в
систему АСОЕ, дозволяється використовувати лічильники з відповідними аналогічними
характеристиками, які відповідають статі 8 З У «Про метрологію та метрологічну діяльність»,
встановити загальнобудинковий лічильник електроенергії та обладнання, яке забезпечує передачу
даних з лічильників на сервер ПрАТ "Київобленерго". При проектуванні дотримуватись ДЕН В. 2.523:2010 п.п. 11.12-11.15 та п.1.5.30 ПУЕ 2014р. Лічильники встановити в щитах на сходинкових
клітинах, для приватних житлових будинків лічильники мають бути розташовані в дводверних
шафах, розташованих на спеціальній конструкції або на опорі в доступному місці з метою
безперешкодного доступу, в місцях загального користування. Прилади обліку мають бути придбані та
оплачені у відповідності з ККО та ПРРЕЕ. В щитах обліку передбачити оглядове вікно у внутрішніх
та зовнішніх дверцятах для можливості зняття показів лічильників та оперування комутаційними
апаратами. Внутрішні дверцята дводверних шаф повинні мати можливість опломбування
(дооблікових струмоведучих кіл та ввідного комутаційного апарату, лічильника). Лічильник має бути
прямого включення. Схему підключення лічильника погодити на стадії проектування з Комерційною
дирекцією.
Рекомендовані типи електролічильників:
1-ф лічильники:
1. GAMA100 G1Y з концентратором DC12.G2.DM.L1.M1 (PLC G3), «ELGAMA-ELEKTRONIKA», Литва.
2. СЕ102 R5.1, TOB «ХЕТЗ «Енергоміра»», Україна.
3. ED2500 - «ЕМН Україна», Німеччина.
4. NIK2104 АР2Т.1802.М11 з концентратором КС02-08,ТОВ«НІК-ЕЛЕКТРОНІКА»Україна
3-ф лічильники:
1. GAMA300 G3Y з концентратором DC12.G2.DM.L1.M1 (PLC G3), «ELGAMA-ELEKTRONIKA», Литва.
2. CE301-S31, ТОВ «ХЕТЗ «Енергоміра»», Україна.
3. NIK 2303 ARTT.1800.MC11 з концентратором КС02-08, «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» Україна.
4. NIK 2303 AR3T.1800.MC11 з концентратором КС02-08, «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» Україна.
5. NIK 2303 AR6T.1802.M11 з концентратором КС02-08, «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» Україна.
2.7. В имоги до оформлення проектно-кошторисної документації:
Проект виконати у відповідності до ДЕН А.2.2-3-2014 та Порядку розроблення проектнокошторисної
документації
на
будівництво
об’єктів,
затвердженого
наказом

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 04.06.2014р. №163.
II. Вимоги до електроустановок ОСР
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: даними технічними умовами не
передбачено. Виконуються ОСР згідно технічного завдання на проектування.
1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з
ізольованою нейтраллю тощо: даними технічними умовами не передбачено. Виконуються ОСР згідно
технічного завдання на проектування.
1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: даними технічними умовами не передбачено. Виконуються ОСР
згідно технічного завдання на проектування.
1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: даними технічними умовами не передбачено.
Виконуються ОСР згідно технічного завдання на проектування.
1.5. Вимоги до кошторисної частини проекту: даними технічними умовами не передбачено.
1.6. Вимоги до оформлення проектно-кошторисної документації: не вимагається.
2. До початку будівництва проект погодити з: не вимагається.
3. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається:
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Виконавець ТУ:

Інженер

ОСР:
ПрАТ «Київобленерго»
08132, Київська обл.,
Києво-Святошинський район,
м. Вишневе, вул. Київська, 2-Б,
П/р 2600393563 в АТ «Перший український
міжнародний банк»,
МФО 334851
Код ЄДРПОУ 23243188
ІПН№ 232431810368

Біневський 0 .0 .

Замовник:
Роспотнюк Валентина Анатоліївна
Київська область, м. Ірпінь,
вул. Мечнікова 101-А
Паспорт ВН 558438
виданий Чуднівським РВУМВС
України в Житомирській області
ІПН 2275512426

П р и м ітки : Обгрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.
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rnogi.ny
Ao errenTpf,rrnf,x

MKC
"

O/" //

2019 p.

Brronaneqr uoc.ryr: Ilpmarne arcqiouepue roBapf,crBo "Kn'ioo6.nenepro", r oco6i xepirnwo
aenapxaMeuD/ 3 rexui.rmm npnegnanr llyunrxa Anamnir Bacrurronnva, rrnri Aie na ni,qcmri lonipenocri
Ns368 siA 02.07.2019 p., s

o4riei cropouu,

3arronsxr: Pocnornror Barenrxna Anaro.niiinna, nacnopr BH 558438, s ir roi croporn,t (.{ani Cmpomr), yrnaru qefi goronip npo [pne4raHrrr eJreKrpoycrauoBor 3auornura Ao eneKrprfirrx Mepex
clcreuu posnogi.ny (aari -,{oronip).
flpn nmouarmi yMoB rsono .{ororopy Cropomr so6on'Byrorscr 4imn rignoniAHo Ao qrrrHoro
3a(orroA&BcrBa, 3orpeua, ruuor KogeKcy ctrcreM po3no,{iny (Iani - Ko4ercc).
1. 3ara.nrni noJroxenss

1.1. 3a qllu ,{oronopou Ao

eJreKrpurrurDr

Mepex Bntonanqr floclq/r

npxeArryerbcr:

Eazanoxeapmtpai atcutntoci 6ydaar<u, nricqe posraurynaxHs o6'eKra 3anrosHr ta: Kuiectxa o6tacma,
* Ipniaq (xadacnqnei aonepa w.nentnux dinnaox 32109NNXM:01:.175:0183, 321(DNNMM:01:175:0784,
32109ilN(M:01:175:0185, 321U)NNXM:01:175:0186, 321U0NXM:01:175:0220, 32I09NNN:03:(M5:UXM,
32 1090UXM:03:(N5:(N07, 32 109(M)(N:03:(M5:(M72, 32 IU M(M:03:(MS:NI3),.
1.2. Micqe (mvra) sa6esneqeHHt nor1Dtuoc, i o6'erra 3arlrosHlnca BcrarroBlrK)erbcr Ha:
PY-10 KB IIC 110/70 xB <Ipniat>.
1.3. Toqra npfieluraHlrt (uexa 6arancosoi na:roxnocri o6'erra 3arrrosr ra) ncranonnroerscr na:
Ha Kofumakmtrux z'ednamux KII-0.4 KB s eeidaunu ktten unu xonyma4ifiaux anapanie BPII-0.4 ,<B
o6'exmy.
1.4. Tm npregnarnx o6'erra 3aruonrura: necnaalapmne.
1.5. Bennwrna ncrrlarnocri, sauornenoi go npr,reguarnx (y rouqi nptegnannr): t5(M xBn
1.6. Kareropir nagifinocri enerrponocraqaHuf,: I ma II xanezopi*
1.7. CryniHs uanpyrt n rouui npHeAHaHHf, Blfl'Haqaerbcx Hanpyrorc na uexi 6alancosoi HarexHocri

i 6yle crauotwrn 0r4 xB.
2. IIpeAMer

.{omropy

2.1. Bntosaaelp nocrDn sa6egnerrye flpfie1Hanur

eneKrpoycrarroBor o6'exra 3arrrorrlma
(6yaisnltr$Bo, peroHcrpyxqir, rexni.rne nepeocuarqeHHr ra BBereHHr s ercuD/araqirc enercrplqHrD( Mepex
gosHimHroro enerrpoea6eneuerurs o6'eKra 3aMosnfika nig ro.mu ga6egneqer+rs nor5ornocri Ao roqxx
np[eAHaHHr) Ao eneKrptrrHtx Mepex ctacreMr,r posnoqilry siAfloai.qHo ao cxeM]r gosni[Hroro
orerrpo:a6esneuexnr i npoexrnoi aoryrr.rerrraqii ra gAificruoe ni4rrnoreuHr eJreKrpoycraHoBorc o6'erra
3auonuura go eneKrpr-rqHrD( Mepex cncrenrra poouogirry Ha yMoBax qboro ,{ororopy.
2.2.3auostrLrx oruravye Bm<onarqo nocJryr rapricrr npuegnamrx ao eneKrprqHrr( Mepex cucreMn
posno.qiry Ha yMosax qroro ,{ororopy.

3.

l. BnrcoHaBerlb

3. [pana
nocJryr go6os'sgamnir:

ra o6onffl3Krr cropin

Ha4aru 3aMosHIaKy Heo6xilni srxi.qni .qani AJrr rpoeKryBaHHr.
3.l.2.Posrloqarn Ta 3a6e3rleqnrvI B ycraHoBJreHoMy ropsAKy rrpneAHanng (6yainHuqrro ra BBeAeHHT B
eKcru5/arallilo ereKTpLIqHnx Mepe)K 3oBHilrrHboro eneKTpo[ocraqaHnf, o6'ercra 3aMosHr,rrca sil nricqq
3a6e3neqeHHff nory)KHocri Ao rotIKId npHeAHaHHr) o6'ercra 3anaosHurca y crpoKrr, BcraHoBJreHi rILtM
.{oronopoM, ricr.r BrrKoHaHHs 3aMosHr{KoM go6os'.flgaHb, Blr3HaqeHr,rx ni4nyHrroM3.2.3 rlboro.{oronopy.
3.1.3.lli.qrcrrroqrrrl{ eJleKTpoycraHoBru 3anaosHrrKa Ao eneKTpuqHr{x Mepex( ynpoAoBx( 10 AHiB nicr.fl
3. 1. 1.

BTIKoHaHHt

yMoB llboro ,{oronopy, BBeAeHHfl B eKcrl4/ararlirc o6'ercla

3aNaosHr,rrca

B

rrop{Ar(y,

BcraHoBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM y c$epi uicro6y4yBaHHr, Ta rricirr yKJraAeHHr AoroBopy 3 po3noAiJry
ereKTplatlHoi eHeprii (Aorosopy npo KopI,IcryBaHHt ereKTpurrHoro eHeprierc), niclx Br4KoHaHH.fl 3aNrosHHKoM
go6os'.flgaHb, BlI3HarIeHI,rx ni4nyHrcravtu 3.2.1 - 3.2.3,3.2.4,3.2.5 rlboro
ra :naran:nfl, nocJryrrd 3

.{oronopy,

rIepBlIHHoro riAKrIoqeHHr eJreKTpoycraHoBoK (o6'ercra) f,K oKpeMoT nocrryrrE.
3.1

.4. 3a

yMoBLI AorpI{MaHHt BHMor

flpanun oxopoHr,r ereKTpurrHnx Mepex, ni4urcuuru

eJreKTpoycraHoBKrl 3aN{osHI,IKa Ao ereKTpnqHax Mepex( Br.{KoHaBrIr nocJryr Ha [iAcrasi gaqsn 3aNrosHraKa
BnpoAoBx 5 lHis, flKIrIo ui4lclttoueHHt He rlorpe6ye npuuraHeHHr eJreKTponocraqaHHr isrunx cnolerBarriB,
a6o 10 AHiB, sKIIIo niAxruoqeHls [orpe6ye rpff[r{HeHHfl eJreKrporrocraqaHHq iHrxrx
BAqlB. IIICJI'

yIuHflK A.B.

Pocnornron B.A.

BBEAEHH'

B

CI(CruD/ATAIIftO O6'CKIA 3AMOBIT,"€

Micro6y.A/BaHHr, Ta

nicrr

B

NOP'AI(Y, BCTAHOBNEHOMY 3A(OHOAABCTBOM

ycrraAe'Hf, AoroBopy locrarra'Hr eJrerflpF

Y

CQEPi

{oi e'eprii Ta AoroBopy

npo

elerrpuunoi eneprii'.3.2. 3aruoenr,rr so6oB'rgaHr,ri:
3,2.1. Pozpo6wra ua nigcrari rexnivulN yu
AoaarroM Ao rlloro .{ororopy, flpoe(rny AoxyMema
uepex rnyrpimnroro enerrposa6esueuennr (y uex
3alrosHrrKa ri4 rovru fipfieaHauH, go o6'erra
Bna[rryBaHHs By3ra rouep4ifitroro o6nircy enerrplr.*roi eneprii, ra
ronnirunroro enercrpo3a6qleqeHH, (BiA
roqxlr sa6esneqeHnr norSnrxocri go mnu npue4rar+rr).
3,2.2.. floroawru pospo6nery Ha Br,rKoHilHH, niarrynrry 3.2.1 qroro
,{oronopy poeKflry
aoryuerraqiro g BuroHaBqeM nocJr5r'r.
3aificnrrra 3axoAu rqoAo ni4oe4eurn 3eMeJrbHro( ghrnor
4.n.r po3MirqenHr ri,qnoriarryx o6,erris
eJrercrpoeHeprerr'r*r srigno y:ro4xenoi npoernroi
.qorJruernaqii na 6yainnn4rro' (peioncrpyxqiro)
poeno,4i.n

eJreKrprnrD( Mepex gosHiurHbom erercrposa6esnevennr.

flepe4arn BxKo'aBqro

r'ooeKmy goryverrraqiro Ha e.nerrpzvui

uepexi sonni'*rsoro
.nocJryr
"
enerrpoaa6esnevennr y 4 nprarlipnlr*ax
arr BrKormHrrf, n"nr go6os'BaH" 3; Ai*il;;:'^'
apricrr na,qanux Buronanqenr rrocJ5/r 3 flp]reAHanru
araqin r [oprAKy, BcranoBJreHonry saKoHoAaBcrBoM
trrpr,rvni nrepexi sosHir toro ra nnyrpilruroro
eJreKrpoycrauoBor.3arraosHr ta (y uexax 3eMerbnoi gilnrxn 3aruonxna),
nqAanrxu
AoKyMeHTll' qo ni4rrepgtclcr I rororHicrr ao ercnrryarauii erreKrpoycraHoBoK
3.3. BurcoHaBerlb rrocJryr Mae rrpaBo:

3.3.1. flpufinnu piruennr qoAo HaAalHl- rrocJryrLt 3 rrpHeAHaHHr
a6o caMocrifiHo, a6o
3a.rfreHHru nigpr4Hr/rx
opranigaqifi

is

.

rAKy po3patryHxiB 3a rs{M .{oronoponr [pr.Byrr,rHr{fi
exHoro Br{r(oHaurrf, 3auonnraxou niAnori,qsrx vuon
aut icrornrx lruon qroro ,{oronopy.

3'4'1' KorrponroBart' y roMy qlrcJri vepes oco6ucrufi ra6iHer 3aMos

nocrryr Ta

flqa na ned-cafi.ri

Bmonarqr

noclDrr so6os'tsaHr
MoBHrr(a rig ro.na.r

,qo.qo 6yq
ga6egneqe
lpr.reAHaHrrt,

aaaHrr''IM

3'5' Y pari BuHnKHeHHT norpe6r'r y nepenecenni i'ryroqr,n<
Giro'no<)

noc4/rrl

3

norirprnll rala6o nigseurux
BJracHnKa 3 MeTOIO ycrlaaeHllf,

o6'errin elerrpoeHeprerr.rrll
eaerrpr,r.lroi eueprii".

nqHrD( Mepe>r< gosHimHboro eoerryloea6e:ne.renur

npaoa raacnocri na e6ygorani enerrpuuni uepexi
3.BHrrrr'Loro enerrposa6esneuenur (niA ro.rxr-r sa6esneveunr noryxnoc.ri
40 rouxr' np""o""irol.

Aor(yMe
Torrrr{

l. Ilnara ra lpre4nanf,f, Ta tropslorc porpaxynrin

#:*xJ#"#:T:ffiHtr;#:Jlffi:fi

3

eneKrpoycrarroBor 3al*losunxa).

rnsHavena ri,qrorigno go npoerruoi

.f,

4oryuerraqii'.

Aoaar*oBolo yroAoro Ao I$oro

0.r..""*oHaBelF nocJ'/r 3o6os'rsaHufi Ha4ara 3auonnnrgr paxyHoK
,,,.,.,^,
uwJry
paxyHKoM rra

CruaTy rrnaTn 3a npfielHaHHf,.

KOHr(p

'{ororopy'

i

6yge

Ha crurary rrJrar' 3a AoAarKoBy

Cmpin uoxe 6ym scranosrennft ilruuft rroprloK orurarfi [urrxoM

opy.

5. BiAnonha.nuricrr Cropin

5.1. Y BHrraAKy rropyrreHH, cBoix go6os'sganl 3a quM
Cropouu Hecyrb
siAnosiAarbHicrb, BH3HaqeHy rIr4M,.{oronopoM Ta TII,IHHHM 3AKOHOAABCTBOM.{oronopou
fIOPYruEHrr.f,M
fioro

HeBr{KoHaHHrr a6o ueuale)r(He Br,rKoHaHHr.

3O6OB'I3AHHq

C

5.2. Buronaserp nocJD/r Hece ni4noni4arnnicrr ga guicr ra o6rpyrrroralricrr Br,IAaHn ( rexniqnror
yMoB Ta lpaBrrLnicn pospaxynxy rurarr{ sa rrpueAnaHrrr .qo eleKrp}rqHtx Mepex cr{creM}r posnogirry sa

4nr .{oronopou.

iruifi

5.3. 3a nopyuemrr crpoxin nnconamr.r go6or'.rgannr sa qmu,{ororopoM BrrHHa Cmpona cmrauye
Cropoxi neruo y poeruipi 0,1 rigcmra naprocri [prreAHanHr 3a Koxrrui genr npocrpoveun.r.
Y pa:i nopyuenHr BrxoHaBqeM nocJD.r yMoB 3o6oB'r3aHHr qo.qo crporir HaAaHHf, flocrDrr,r 3

rrplreaHaHHr:

- y pa-:i neperr,rqeHH-r crpor(y HaAaHHr nocJryru 3 npneArraHHr, BcrauoBJreHoro 4nr ,{ororopou,
ri,q 30 ,ao 60 ra:reugaprum Asin rnara 3a npfieAHannf,, BrBHaqeHa rryHKmM 4.1 r+oro,{ororopy,
l0 siAcorKis (Kpilr nnnagria, usnavemN Kogercou);
- y pasi nepear.rqemrs crpoKy Ha,4aHHf, nocJryru 3 rrpr{eAHaHrrr, BcraHoBJreHoro qnu .{ororopolr.r,
gi,q 60.qo 120 xanengapnrx Anis rurara 3a npneAHaHrrr, Bn3HaqeHa rryrrKmM 4.1 +oro.{ororopy,
3Menmyerbcr Ha

glrerflDrerrcs Ha 20 ri,{ccrrdn (xpiM s[naAKin, stnHaqenrx Kogercou);
- y pa3i flepeBnqerrHr crpoxy Ha,qaHrrr [ocJr]Trr 3 npneAHaErx, BcraHoBJreHoFo rgru .{ororoporu,
6inrue nix rm 120 ranengapnrx anir Buronanerp nocnyr go6os'rgan[ft noBeprryrlr 3arnorxnc5r rolrrr.r,
orpuuani rK nonep€.urr orurara B po:nripi 80 siAcorrdr ruraru, BrcHaqeuoi rqnrrroru 4.1 qroro,{oronopy
(xpiu nnnagrin, nrenaverux Ko.qercou).
5.4. Cmpoult ne sirnosi,Earors 3a HeB[KoHaHHr yMoB qboro.{ororopy, rKqo ue cnptvuneno giero
o6crarns uenepe6opnoi crurn. Oaxr aii o6sraBrrH nenepe6opxoi crnu niarnep4:ryerscr aignoeiguoro
4origroro, rr,qanoro Toprono - npoMr.rcJroBoro naJramlo Yrpainr.r.
6. Ilopn4om nnpiurennfl cnopin

6.1. Vci cnipni rtilTanHfl' nos'r3aHi 3

BrdKoHaHHrM

rlboro ,{oronopy, nr,rpinryorbcr

rrrJrrxoM

reperdnopin nrix Cropouauu.

6.2. y pa3i HeAoctI'HeHHrI 3roAll cnip nzpiruyerrcr B

cyAoBoMy rroprAKy ri4noni4no Ao

3aKoHoAaBcrBa YnpaiHz.

7. Crporc 4ii.{oroBopy

7.1. I{efi,.{oronip Ha6ynae qI,IHHocri s IuolreHry fioro niAnucaHHs o6oua CropoHaMH B crpoK Ta B
noptAKy, y ri4uoni4uocri Ao rronoxeHb AaHoro .{oronopy ra quHHoro 3aKoHoAaBcrBa Yrcpainu, i Aie Ao
Hrara so6oB'fl3aHb, aJre He AoBrrre nix Ao 01.10.2021p.
7.2. BurcoHaBeub nocJryr ni4nucye 4artuit .{oronip ra AoAarKH Ao Hboro, Ta nepeAae fioro 4lx
po3rnrAy ra niAnncaHHr 3aN{osHuKoM.
7.3. 3arvroBHldK go6os'rgasuit po3rntHyn{ 3arrporoHoBaHufi npoercr ,{oronopy, uiAnracarvr fioro gi
csoei cropoHLt ra rloBeprryrl{ BuKonasqro nocJryr ilporqroM 20-ru K€rJreHAapHr[x AHis 3 MoMeHTy

rloBHoro BI,IKoHaHnx CropoHaMlr nepe46aueHrrx

oTpHMaHHfl.

7.4. [oronip rvroxe 6yru sNaiHeHo a6o posipBaHo i s iHrxufi crporc sa iniqiaruroro 6yar-xxoi gi
CropiH y rroprAKy, BcraHoBJreHoMy TTHHHHM 3aKoHoAaBcrBoM.
7.5. CrpoK llboro ,{oronopy Mo}I(e 6yr [poAoBxoauit 3a BMor]rBoBaHrM 3BepHeHHsnr oAniei si
CtopiH y rroprAKy, BcraHoBJreHoMy rrHHHr,rM 3aKoHoAaBcrBoM.
7.6. I]eia r{oronip Mo)I(e 6yr posipnano y noprAKy, scraHoBJreHoMy qrrHHr,rM 3aKoHoAaBcrBoM, y

pasi HenuKoHaHH-fl Cropouanau csoix go6os'qgaHr.
7.7. y paei nucrrvrosoi ri4uonz 3al4osHrara siA pospo6reHH-s a6o ni4 pealigaqii rpoeKry ninifinoi
qacrrlHI4 HecraHAaprHoro rlpzeAHanru BurcoHaBerlb nocJryr He Hece x(oAHr{x go6os'sgaHb rro yKJraAeHoMy
AoroBopy [po npI4eAHaHH.fl, y roMy qracri uarepiarbHlD(, uos'sgaHnx is Br.{TparaMu 3aMosHr,rKa Ha
npoeKTyBaHrul niHifinoT qacrltHI4 rlplreAHanHs. 3anaoBHrrK Mo)r(e o6paru cnoci6 rpLreAHaHHr 3 HaAaHHTM
IrocJryru rlplreAHaHu.n "ni4 Krloq" IxJItxoM silnosilHoro 3BepHeHHfl, ga rKrrM cropoHr,r BHocrrb srvriura 4o
AoroBopy rpo rpueAHaHHr ra rexHiqHrrx yMoB.
8. Inrui yMoBn .(oronopy

8.1. OaxroM BI,IKoHaHHI go6os'sgaHHs BzKoHaBrIr rocJryr 3 npHeAHaHHr Ao eJreKTpruHr{x Mepex

clrcreMu poeno4iny o6'ercra 3anaosHlara (6y4irHlu$Bo ereKTpLrrrHrx Mepex(

soeHirxHboro

eJreKTpo3a6egneqeHHr siA TotrKlt ga6egneqeHH.fl noryn<rrocri Ao rorrKr{ [pr{eAHaHHr)

Croponrl BBoKarr/rl,ryrb
ni4nucauHr Croponauu aKTa rlpo HaAaHruI nocJryrn 3 rrpueAHaHHrr Ao ereKTpr,rtrHr{x Mepe)K cucreMrl
posuo4irry.

8.2.

Arr trpo HaAaHHt

nocJryru 3 rrpr4eAHaHrur Ao eJreKTpnrrHr.{x Mepe)K c}rcreMu posno4irry Mox(e

6yru raKox( oSopnrreuufi CropoHaMH rlboro ,{oronopy nicnr roAaHHs po6o.roi Harrpyrr4 Ta rrpoBeAeHHt
nunpo6yBaHb eJreKTpoo6raAHaHHq 3aruosHul€ a6o o6raAHaHHs gosHirxHboro eJreKTpo3a6egueqenH.fl
3aMosHI,Irca.

8.3. Ilepenirc HeniA'eMHrix AoAarrcis Ao rporo ,{oronopy:

8.4. I{eft ,{oronip yKJIaAeHo

y

ABox npunnipH}rKax, srci Marorb oAHaKoBy ropr{Anqny

cHJry

3auonnuKa ra Braconas{x nocJr}rr.
9. MicqenaxoAxennfl

Bnrconaneqb nosryr:
IIpAT <Knino6Jrenepro>

3aMosnnK:

Pocnornron BarrenTtrHa Anaroniilnua
Kni'scrrca o6lacrr, u. Ipninr,
nyn. Me.rnirona 101-A
flacnopr BH 558438

08 132, Krai'scrrca o6n.,

Kneno-CBsrorrnHcsrnfi pafton,
na. BnruHeBe, ByJr. Klri'scrra, 2-8,
Wp 26N393563 s
AT <fleprulrft yrpaihcsrufi naixHapo4nnfi
MOO 334851

Ko.q

e,ryfIOY 23243188

IIIH

Ng232431810368

Cropin

str4amnir-rly4HincxnuPBYMBC
6aHr>>,

Yrcpaihu n Xurounpcrrcifi o6nacri
IIIH 2275512426

reJr.: (044) 4g+-+Z-ZO

Ke

qEux nptr€AHanb:

[yurunn A.B.

Pocnornron B.A.

[o4arrcoBa yroaa J\bl
IIpo HecTaHAapTHe rrprreAHaHHtt
rvr.

<<rrrA KJrroq>>

Ao eJreKTprlrrHrrx Mepe}K cncTeMn po3noAury

KHis

.2019 p.

rlpunarne arcqionepne roBaprrcrBo ttKnino6renepro", B oco6i rcepinHura AerrapraMeHTy 3
rexniqnrx npueAHanr ffyunsra AHaroniq BacumoBrqa, xrcuit4ie Ha ni4crani ,{onipeHocri Nb368 nia
02.07 .2019 p. (aani - BurcosaBellb nocrryr), g oAHiei cropoHr{ ra PocnorgroK Ba.renrnna

(aari

-

3aMosHar), nacnopr BH 558438, s iHrroi cropoHr,r (aari

rIpHeAHaHHs

(IIiA

KJrIoq)>

-

CropoHa),

Ao eJreKrpnqHl,Ix Mepex( cvcreMu posuogirry (Aani

yrcrr

Anarofiilnna,
uwr AaHy ,{o4arrony

- r{oronip), npo HacrynHe:

1. flnara 3a HecraH,qaprHe TIpHeAHaHH{ eJIeKTpoycraHoBoK Ao ereKTplrqHr{x Mepe)K B1a3Haqaerbcfl y

siAnosiAnocri Ao HopM pos4irry
perynroBaHHfl

5

flocraHosn Haqionarrrnoi Houicii, 1qo s4ificurce

y

AepxaBHe

cQepax eHeprerHKI,I ra KoMyHanbHrx rrocrryr si4 18 rpy4ur 2OI8 poKy }lb 1965 ra He
BKJrIoqae s ce6e nocJryry ig sa6egueqeHHt BnaIuryBaHHs, ronrepqifiHoro o6nircy eneKTpraquoi eHeprii', rxa

HaAaerbct rlocraqanbHrrKaMl{ nocJryr rconrepUifiHoro o6nircy siAnosiAHo Ao Ko4erccy r<onrepqifiHoro
o6lircy, 3arBepAx(eHoro flocranororc HaqioHalrsoi rcouicii, rr1o sAificruoe Aep)r€BHe peryJrroBaHHs y
c$epax eHepI'erHKH ra KoMyHirJrbHr{x nocrryr sfu 14 6epesnr 2Ol8 poKy }lb 31 1.
2. Pogn'rip ruaru 3a HecraHAaprHe rIpI4eAHaHHt eJleKTpoycraHoBorc 3aruosHuKa Ao eJreKTprrrrHrrx Mepe)K
BIEtconasIIt 3a r{ororopoM craHoBLITb 8 661 650 rpn. 00 rcou. (Biciu nrinrfiouis 111icrcor ruicrAecrr oAHa

nAB | 732 330 rpn.00 rcon. (OAzn uilrfion
ciucor rpnAlltrb Asi r?rcsvi rpncta rpnlqsrb rplrBenr 00 ronifiorc), Bcboro sa ,{oronopoM l0 393 980
rpH. 00 Kon. (.{ecrtr naimfionis rp}Icra 4er'xHocro rpn rucqqi 4en'rrcor riciu4ecrr rpr4BeHb 00
Tucffra uricrcor n'.at4eclt rpI4BeHb 00 rconifiox), rcpiu roro

rcouifion).

3.

Paxyuorc Ha orrllary 3a rIppIeAHaHHrI 3a .{oronopotr noBnHeH

6yr

culaqegnfi 3a}rosHnroM

yrrpoAoBx(
5 po6o.rnx

lHis ni4 4arn niAnucaunilyruageHHr qiei Vroan Cropou avla.

4. CropoHll

rroro!.vlrlla, IrIo

[epe6ir crpoKy HaAaHHr rrocJryrrd 3

npHeAHaHHr rroqr4Haerbcr

3 AHr,

HacryrlHoro 3a AHOM oIrJIarH 3anronnIaKoM Baprocri ilocJryrll 3 rIpHeAHaH Ao eneKTprrrrHr[x Mepe)K
niAnosiAHo Ao yMoB ,{oronopy.

5. VcranoereHi crpoKLt HaAaHHq rlocJryrn 3 HecraHAaprHoro npHeAHaHH,[ Moxq/Ts 6yru gnaiuegi ga
3roAorc cropin .{ororopy, y pa3i nnnuny icrorH Sarropin Ha rpr,rBarricg 6y4ise6Ho-MoHTiDKHrrx
po6ir a6o s ismnx rpuqr,rH, noroA)r(eHrfx cropoHaMil ,{ororopy.
6. Y sunaAKy HecrrJlarld 3aMosHnKoM rrJrarn 3a npueAHaHHfl sa ,{oronopoM, y crpoKr4 Brd3HaqeHi s n. 3
Aauoi Yro4u ,{oronip BBoraerbcr posipBaHI,IM B oAHocropoHHboMy nop{4ry BuroHaBrIeM rrocJryr, 3
MoMeHTy saxiHqeHH,fl crpoKy nepe46a.reHoro r. 3 4anoi VroAr,r. PosipnaHnx'
3 li4cran
3a3HaqeHax B AaHoMy nyHrcri He rlorpe6ye yrcna4eHHt 6y.Ur-rrcnx AoAarKoBr{x
sAificHeHo Ha BlrKoHaHHr t.7.4 [oronopy.

7.

PoapaxyHKl4 3a ,{oronoponr g.qificHlororbct Br4KrrorrHo

,{oroBopy
yroA Ta e raK}rM, rrlo

y rpomosifi Qopui. flpn ai4cyrHocri y

rpo rpn3Har{eHHr rrnare)Ky a6o nepeBrrrqeHHr cyMH rrJrare}r(y,
Heo6xiAnoi Ans clrJrarn siAnosiAHoro pixyHKy, qi rcorurra, repepaxosaHi 3aNaoBHr4KoM, BuronaBerlb
rrocJryr Mae rrpaBo 3apaxyBarr4 rK qacrKoBy orrJrary no [oronopy.
nnarixcHolvry AoKynaeHri siAol,Iocrefi

8. ,,{aroro gAificHeHHt olrnarvl3aBucTaBJIeHI{M rurarixnnM AoKyMeHToM
Koruris 3apaxoByerbcr Ha rroror{nufi paxynorc BunoHaBrlr nocJryr.

e

Aara, Ha

rKy orrJraqeHa cyMa

9. Cyvru cnraqeui Ha Br4KoHaHHr r{ororopy, y pa3i HacraHH.fl nacniArcis Brr3HaqeHuxn.T.2 r{oronopy,
rloBeprarorbcr 3aMoeHuKy He nisHiile 10 rcanenAapHrax 4Hin, ua niAcrari orcpeuoi nucrlaosoi saflBtr
3auorunra, 3 3a3HaqeHHrrM B sifi scix neo6xi4nr{x peKBisraris 3aNrosHuKa AJr-fl s4ificnenHr raKoro
rroBepHeHnq. He rigrmarorb rroBepHeHHro Br4TparH, $arruuHo noHeceni BurouaBqeM nocnyr, 3 Meroro
BHKoHaHH.s so6oe'fl3aHb :a r{oronopoM.
10. ,{orcytueuru, IKTIMH CtopoHr,r gAificHrorom o6vriH y npoqeci BrdKoHaHHf, ,{oronopy, Mo)Kyrb
l:la4aBarvrcfl Croponauu B eJreKTpoHHoMy nraur4i qepe3 ne6-cepnic <<Oco6ncrufi rca6iser>, nrcuit
po:vriqeuuit va cafiri http://www.koe.vsei.ua/ 3a yMoBr4 HaflBHocri erercrpoHHoro ui4nracy riei oco6n, rrlo
yrIoBHoBDKeHa ui4nucynaru AoKyMeHTH B eneKTpoHHoMy naur4i y nopqAKy, Br43HaqeHoMy
3AKOHO,IABCTBOM.
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1.

Kornaxri 4ani rpeAcraBnurcis CropiH:

3an4osHnrc:

BuKoHaseub rrocJryr:

12. CropoHr{ Hecyrb rroBHy ri4noni4amsicm 3a rrpaBr4msicrr 3utsHaqeHlax y ,{oronopi percnisrarir
(nonua ra cKopoqeHa Ha3Ba, uicqegsaxoAxeHHr, KoA e.pfloy, 6aHrciecrrci percri:nrz rorqo) Ta
go6os'qgyerbc.fl rrlacbMoBo nosiAoMJrrrkt oAHa oAHy npo srvriHn y 3€r3HaqeHux pennisurax nporqrou 10
KiuIeHIapHnx AHis s 4utlz BlrHrrKHeHHr raKr4x sruiH.

13. Cropouu ni4mep4xcyrorb, rqo inuri y oBH [ororopy 3anr{uarorbcr

nesl,riHHzr4n ra

o6os' sgrcoBHMI,I .ilo BIIKoHaHH;I.

[aua YroAa cKJIaAeHa y ABox
Anr KoxHoi ir CropiH.
14.

15. [aua Yro4a nafupae qnHHocrl 3

MoMeHTy niAnucauH.r

Burcouanerlb rrocJryr:
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