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Порядок 

розроблення та розгляду проєктно-кошторисної документації (або ТЕО) 

1 Замовник обирає на власний розсуд Оператора системи розподілу (далі - 

ОСР), який буде надавати послугу з приєднання. Для оцінки економічної 

доцільності може бути виконано ТЕО вибору схеми приєднання. 

ТЕО розробляється за рахунок Замовника, вихідні дані для розробки ТЕО 

надаються АТ “Житомиробленерго” (далі - Товариство) безкоштовно протягом 10 

робочих дній з дня отримання звернення Замовника. 

2 ОСР (Товариство), який надає послугу з приєднання, при підготовці 

технічних умов на приєднання має забезпечити включення до них вимог (технічних 

заходів) Оператора системи передачі (далі - ОСП), виконання яких необхідне в 

електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання 

(далі - вимоги ОСП), якщо: 

- точка забезпечення потужності розташована в мережі ОСП (підтверджена 

розрахунками Товариства); 

- приєднання електроустановок Замовника потребує здійснення будівництва, 

реконструкції чи технічного переоснащення в електричних мережах Товариства 

класу напруги 110 кВ і вище; 

- приєднання електроустановок Замовника із потужністю, замовленою до 

приєднання 5 МВт (включно) та більше; 

- приєднання електроустановок Замовника (потужністю 1 МВт (включно) та 

вище) до електричних мереж Товариства 6-35 кВ, живлення яких здійснюється від 

підстанції (підстанцій) ОСП на цьому ж рівні напруги; 

ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті порядок та вичерпний 

перелік документів для отримання вимог ОСП, які мають містити: 

- вимоги до електроустановок Замовника стосовно каналів зв'язку для передачі 

інформації щодо обліку, телевимірювань та даних оперативно-технологічного 

характеру, у тому числі щодо показників якості електричної енергії; 

- вимоги до електроустановок ОСП у частині організації релейного захисту та 

протиаварійної автоматики; 

- вимоги чинних нормативно-технічних документів у частині забезпечення 

критеріїв видачі/споживання потужності з відповідним обґрунтуванням. 

ОСП протягом 10 робочих днів від дати звернення Товариства має надати 

вимоги ОСП (за наявності). 

Вимоги ОСП включаються Товариством до технічних умов на приєднання в 

розділі “Вимоги до електроустановок ОСП”. 

ОСР (Товариство), який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних 

умов на приєднання має забезпечити включення вимог (технічних заходів) інших 

суб'єктів господарювання (крім ОСП), виконання яких необхідне в електричних 

мережах інших суб'єктів господарювання (крім ОСП) для забезпечення технічної 

можливості приєднання (далі - вимоги інших суб'єктів господарювання (крім 

ОСП)), якщо: 

- точка забезпечення потужності розташована в мережах інших суб'єктів 

господарювання (крім ОСП), що підтверджується розрахунками Товариства; 

- у схемі електрозабезпечення від точки забезпечення потужності до точки 



2 

 

приєднання Замовника присутні мережі інших суб'єктів господарювання (крім 

ОСП) напругою 20 кВ та вище. 

Для отримання вимог інших суб'єктів господарювання (крім ОСП) Товариство 

надає іншим суб'єктам господарювання копію заяви Замовника про приєднання до 

електричних мереж Товариства і проект технічних умов на приєднання. 

Інші суб'єкти господарювання (крім ОСП) протягом 10 робочих днів від дати 

звернення Товариства мають надати вимоги інших суб'єктів господарювання (крім 

ОСП) (за наявності). 

Вимоги інших суб'єктів господарювання (крім ОСП) включаються 

Товариством до технічних умов на приєднання в розділі “Вимоги до 

електроустановок інших суб'єктів господарювання (крім ОСП)”. 

Замовник на підставі отриманих технічних умов на приєднання забезпечує 

розроблення проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне 

переоснащення електричних мереж ОСП та/або інших суб'єктів господарювання 

(крім ОСП), її узгодження з ОСП та/або іншими суб'єктами господарювання (крім 

ОСП) та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення 

відповідних об'єктів електроенергетики. 

Виконавцем технічних заходів, визначених у розділі “Вимоги до 

електроустановок Товариства”, технічних умов на приєднання, а також лінійної 

частини приєднання є Товариство. 

Виконавцем технічних заходів, визначених у розділі “Вимоги до 

електроустановок ОСП”, технічних умов на приєднання є ОСП. 

Виконавцем технічних заходів, визначених у розділі “Вимоги до 

електроустановок інших суб'єктів господарювання (крім ОСП)”, технічних умов на 

приєднання є, відповідно, інші суб'єкти господарювання (крім ОСП). 

Послуга з приєднання надається Товариством на підставі багатостороннього 

договору про приєднання. 

Істотними умовами такого договору мають бути: 

- терміни виконання робіт, визначені згідно з пунктом 4.3.3 глави 4.3 цього 

розділу (залежно від величини заявленої до приєднання потужності 

електроустановок Замовника), з урахуванням термінів виконання робіт, 

розроблених Замовником ПКД; 

- відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором про 

приєднання та технічних заходів, визначених у технічних умовах; 

- плата Замовника за послугу з приєднання, яка передбачає: 

- складоу плати за реконструкцію/будівництво електричних мереж систем 

розподілу, яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання 

потужності, ставки плати за нестрандатне приєднання потужності та складової 

плати за створення електричних мереж системи розподілу лінійної частини 

приєднання; 

- складову плати за реконструкцію/будівництво електричних мереж системи 

передачі, яка визначається згідно з узгодженою проектно-кошторисною 

документацією; 

- складову плати за реконструкцію/будівництво електричних мереж інших 

суб'єктів господарювання, яка визначається згідно з узгодженою проектно- 

кошторисною документацією. 
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За письмовим зверненням Замовника та/або Товариства центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в 

галузі електроенергетики, надає висновок щодо технічної обґрунтованості наданих 

Товариством технічних умов, у тому числі наданих ОСП та/або іншими суб'єктами 

господарювання вимог до технічних умов Замовників, та відповідності їх чинним 

стандартам, нормам і правилам. 

3. Послуга з приєднання до електричних мереж Товариства не включає 

послугу із забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії. 

4. Надання послуги з приєднання, а саме виконання будівельно-монтажних 

робіт, здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації. 

5. У разі стандартного та нестандартного приєднання "під ключ" розроблення 

проєктно-кошторисної документації на електроустановки зовнішнього 

електрозабезпечення здійснюється Товариством). 

Проект стандартного та нестандартного приєднання "під ключ" має 

задовольняти потреби Замовника в частині приєднання та може передбачати 

реалізацію заходів або проєктів щодо перспективного планування розвитку системи 

розподілу. 

6. У разі розроблення проєкту лінійної частини нестандартного приєднання 

Замовником завдання на проєктування має бути сформульовано Замовником щодо 

одного з варіантів створення лінійної частини приєднання (від найближчої або від 

альтернативної точки приєднання до мереж Товариства) відповідно до наданих 

Товариством технічних умов. Товариство на запит Замовника або проєктної 

організації Замовника має надавати всі необхідні для проєктування дані. У такому 

разі Замовник забезпечує узгодження з Товариством та іншими заінтересованими 

сторонами проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної 

частини приєднання та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики. 

У разі письмової відмови Замовника від розроблення або від реалізації проєкту 

лінійної частини нестандартного приєднання Товариство не несе жодних 

зобов'язань по укладеному договору про приєднання, у тому числі матеріальних, 

пов'язаних із витратами Замовника на проєктування лінійної частини приєднання. 

Замовник може обрати спосіб приєднання з наданням послуги приєднання "під 

ключ" шляхом відповідного звернення, за яким сторони вносять зміни до договору 

про приєднання та технічних умов. 

У разі обґрунтованої незгоди Товариства з вартістю реалізації технічних умов 

відповідно до проєктно-кошторисної документації на вимогу Товариства Замовник 

надає до проєктно-кошторисної документації письмовий звіт експертної 

організації, що відповідає критеріям, визначеним центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, 

державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, 

містобудування, житлово-комунального господарства. Товариство повідомляє 

Регулятора про вимогу щодо проведення експертизи з наданням її обґрунтування. 

7. Проєкт має визначити точку приєднання на межі технологічного з'єднання 

електроустановок або частин однієї електроустановки. Проєктно-кошторисна 

документація розробляється окремими частинами (томами) для мереж Замовника та 
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мереж Товариства відповідно до точки приєднання. 

8. Якщо послуга з приєднання надається двома або більше ОСР - Оператор 

сисмети розподілу (або ОСР та ОСП - Оператор системи передачі), що визначається 

технічними умовами або в процесі проєктування, проєктно- кошторисна 

документація розробляється окремими частинами (розділами) для кожного 

оператора. 

9. Якщо послуга з приєднання надається декількома ОСР, Замовник проєкту 

має забезпечити таку кількість примірників, але не менше чотирьох, проєктно- 

кошторисної документації та формат її надання на електронних носіях, що 

забезпечить одночасність розгляду проєкту відповідними ОСР. 

10. Кожен з ОСР повинен надати оператору, що видав технічні умови, 

технічне рішення щодо проєктно-кошторисної документації. 

Технічним рішенням проєктно-кошторисна документація або узгоджується, 

або до неї надаються обґрунтовані зауваження, що потребують доопрацювання 

проєкту. 

За результатами розгляду проєктно-кошторисної документації ОСР 

(Товариство), що видав технічні умови, оформлює узагальнене технічне рішення 

щодо проєкту. 

Обґрунтовані зауваження до проєктно-кошторисної документації мають 

містити посилання на вимоги стандартів та нормативних документів. 

Замовник має право залучати незалежну експертну організацію з метою 

надання оцінки зауваженням ОСР (Товариства) до проєктно-кошторисної 

документації, що узгоджується. 

11. Строк розгляду проєктно-кошторисної документації та ТЕО, отриманих 

Товариством на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів від дати 

отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами - 30 робочих 

днів. Узгодження проєктно-кошторисної документації та ТЕО здійснюється 

Товариством безоплатно. 

12. Строк доопрацювання проєктно-кошторисної документації - 30 робочих 

днів з дня отримання Замовником зауважень до неї. Замовник може продовжити 

строк доопрацювання проєктно-кошторисної документації шляхом письмового 

повідомлення Товариства, направленого не пізніше ніж за 2 робочі дні до 

закінчення строку доопрацювання. 

13. Доопрацьована проєктно-кошторисна документація підлягає повторному 

погодженню у строки, визначені пунктом 11 цього Порядку. Під час повторного 

погодження проєктно-кошторисної документації не дозволяється висувати 

зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін до проєктної документації або 

неусунення раніше наданих зауважень. 

14. Погоджена проєктно-кошторисна документація є чинною на весь час 

будівництва відповідних мереж. Зміни до узгодженої проєктно-кошторисної 

документації на мережі зовнішнього електрозабезпечення, які призводять до зміни 

вартості реалізації проекту, погоджуються шляхом внесення відповідних змін до 

договору про приєднання. 


