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ПОРЯДОК
доступу до інфраструктури шляхом надання в користування опор повітряних ліній
напругою 0,4-10 кВ ПАТ «Київобленерго»
І. Загальні положення
1.1. З метою дотримання вимог «Правил улаштування електроустановок» при
використанні опор ПЛ 0,4-10 кВ, в тому числі для сумісного підвішування мереж зв‟язку,
Інтернету і кабельного телебачення, встановлення уніфікованих і недискримінаційних
правил надання у користування опор ПЛ 0,4-10 кВ, врегулювання взаємовідносин ПАТ
«Київобленерго» з третіми особами при використанні ними опор для потреб телекомунікацій
та, з метою запобігання порушення охоронних зон ліній електропередач внаслідок
неправомірного розміщення на опорах Товариства майна сторонніх осіб, Товариством
визначено Порядок доступу до інфраструктури шляхом надання в користування опор
повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ (ПЛ, ПЛІ, ПЛЗ).
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
Власник/Товариство – ПАТ «Київобленерго»;
Замовник – організація, що використовує або планує використання опор повітряних
ліній 0,4-10 кВ (ПЛ, ПЛІ, ПЛЗ) для розміщення волоконно-оптичної лінії зв‟язку;
Сторони – сумісне найменування Власника та Замовника;
ПЛ 0,4-10 кВ – повітряні лінії передачі електроенергії низької напруги 0,4 - 10(6) кВ;
ПЛ – повітряна лінія з неізольованими проводами;
ПЛІ – повітряна лінія напругою 0,4 кВ з ізольованими проводами;
ПЛЗ – повітряна лінія напругою 10(6)кВ виконана з застосуванням захищених
проводів;
ОК – оптичний кабель;
ВОЛЗ – волоконно-оптична лінія зв‟язку;
ОКСН – оптичний кабель самоутримуючий, неметалевий;
РП – структурний підрозділ Товариства.
1.3. Цей Порядок визначає порядок взаємодії Власника із Замовниками щодо доступу
до інфраструктури при розміщенні на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) волоконно-оптичних ліній
зв‟язку (ВОЛЗ), а також дії Власника щодо інвентаризації стану та факту використання опор
для розміщення ВОЛЗ і відповідні дії при виявленні фактів позадоговірного
(неправомірного) користування опорами ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) шляхом розміщення (підвішування)
ВОЛЗ без отримання будь-якого попереднього погодження Власника і без технічної та
проектної документації.
1.4. Дія цього Порядку поширюється на всі випадки надання можливості розміщення
(підвішування) на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10 кВ оптичних кабелів (ОК).
1.5. Цей Порядок регулює порядок та умови розміщення на опорах ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,410 кВ оптичного кабелю виключно типу ОКСН (оптичний кабель самоутримуючий,
неметалевий).
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1.6. Відносини Власника та Замовника по доступу до інфраструктури та використанню
опор ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4-10 кВ для сумісного підвішування ВОЛЗ оформлюються
відповідними договорами.
1.7. Порядок взаємодії Власника із Замовниками при подальшій експлуатації ними
ВОЛЗ та обслуговуванні належних їм мереж врегульовується укладеним між сторонами
договорами про використання опор та іншими внутрішніми документами Власника.
II. Звернення із заявою про можливість надання в користування опор повітряних
ліній напругою 0,4-10 кВ ПАТ «Київобленерго»
2.1. Замовник, який виявив бажання використовувати опори ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4-10 кВ
для сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв‟язку, звертається із письмовою
заявою про свій намір (далі – заява) до центрального офісу Власника на ім‟я директора
технічного.
2.2. У заяві Замовником зазначаються:
найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання)
суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
найменування населеного пункту, найменування вулиць, № будинків для проходження
мереж сумісним підвісом;
марка ОК і призначення мереж;
інша інформація та дані, які Замовник вважає за необхідне надати Власнику
До письмової заяви Замовник повинен додати:
копію статуту для юридичних осіб та копії паспорту і довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) для
фізичних осіб-підприємців або фізичних осіб;
копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
копії необхідних дозвільних документів (ліцензій, свідоцтв, сертифікатів, повідомлень
тощо), які підтверджують право займатись наданням відповідних послуг;
заплановану схему проходження ВОЛЗ із зазначенням номерів опор Власника;
копію довіреності (або іншого документа в підтвердження повноважень), якщо заява
підписана представником Замовника (для юридичної особи).
2.3. Заява подається в канцелярію Товариства.
Діловод реєструє заяву та перелік документів зазначених в бланку заяви в загальному
журналі звернень.
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У разі надання повного пакету документів, заява Замовника реєструється в загальному
журналі звернень та в програмі Optima. Заява направляється (в Optima) на розгляд директору
технічному та начальнику служби розподільчих мереж (далі - СРМ), оригінал заяви
передається в СРМ для обліку та організації роботи по даному зверненню.
У випадку надання Замовником документів не в повному обсязі (заява не у
відповідності до Положення тощо), працівник канцелярії реєструє заяву в загальному
журналі звернень з поміткою з якої причини заява не буде розглядатися та інформує
Замовника з яких причин заява не буде розглядатися та повертає йому заяву.
У випадку виникнення питань щодо якості та повноти наданих документів діловод
канцелярії, в окремих випадках, може залучати до розгляду заяви при її реєстрації працівника
СРМ.
2.4. Після прийняття рішення директором технічним, СРМ направляє в електронному
вигляді заяву, з резолюцією директора технічного, та надану Замовником заплановану схему
проходження ВОЛЗ начальнику відповідного РП для організації роботи у відповідності до
даного Порядку для підготовки та видачі Умов (вимог) на проектування та підвішування
ВОЛЗ (далі – Умови).
2.5. Начальник РП (головний інженер) у строк до п‟ятнадцяти робочих днів після
отримання заяви Замовника організовує:
2.5.1. розробку конкретної схеми проходження ВОЛЗ із зазначенням місця
розташування опор;
2.5.2. визначення технічної можливості надання в користування опор ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,410 кВ згідно наданої Замовником схеми проходження ВОЛЗ;
2.5.3. розробку Умов;
2.5.4. видачу Замовнику Договору про доступ до інфраструктури (опор повітряних ліній
напругою 0,4-10 кВ) та рахунку на оплату такої послуги.
2.6. Власник має право відмовити Замовнику у видачі Умов в таких випадках:
2.6.1. Наявності простроченої заборгованості Замовника перед Власником відповідно до
вимог Порядку, в т.ч. за укладеним раніше між ними договором користування опорами ПЛ
(ПЛІ,ПЛЗ) 0,4-10 кВ для сумісного підвішування ВОЛЗ.
2.6.2. Виявлення Власником позадоговірного користування опорами ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,410 кВ Замовником (самовільного підвісу) незалежно від моменту виявлення такого
порушення та незалежно від наявності укладеного цим Замовником договору/договорів
користування опорами.
2.6.3. Ненадання Замовником інформації, згідно п. 2.2 цього Порядку, необхідної
Власнику для його ідентифікації.
2.6.4. У разі виявлення Власником ВОЛЗ Замовника, яку змонтовано з порушенням
Умов та/або погодженого проекту.
2.7. Після внесення Замовником плати за розробку та видачу Умов, районний
підрозділ, у строк до п‟ятнадцяти робочих днів, починаючи з дати отримання підтвердження
оплати, надає Замовнику:
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 Умови, підписані з боку Власника, на проектування та підвішування волоконнооптичного кабелю на опори повітряної лінії 0,4-10 кВ (ПЛ,ПЛІ, ПЛЗ)
встановленої форми (Додаток 1 до Порядку), на підставі яких Замовник
забезпечує розробку Проекту підвішування ВОЛЗ на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ (далі
– Проект);
 відомості про осіб, які мають право від імені Власника погодити Проект
підвішування ВОЛЗ на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ), та про особу, відповідальну за
зв‟язки із Замовником;
 договір про доступ до інфраструктури підписаний з боку Власника (Додаток 3 до
Порядку).
2.8. Районний підрозділ Власника після отримання заяви готує протягом 10 робочих
днів договір про доступ до інфраструктури (опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ) та
направляє його в електронному вигляді до департаменту корпоративних закупівель і
логістики (далі – ДКЗіЛ) для підписання керівництвом Власника та формування рахунків
такої послуги.
2.9. ДКЗіЛ протягом 4 робочих днів надає погоджений, в тому числі із дирекцією з
питань безпеки, та підписаний уповноваженою особою Власника договір з Умовами (два
примірника) та рахунок на оплату послуги до районного підрозділу для підписання
Замовником. Оригінал підписаного Замовником договору Районний підрозділ Власника
передає в ДКЗіЛ для обліку та роботи (формування та видача рахунків), копія договору
зберігається у районному підрозділі.
2.10. Договір про доступ до інфраструктури підписується Замовником не пізніше п‟яти
робочих днів від дати його отримання та діє до моменту укладення між Сторонами договору
про використання опор повітряних ліній електропередач 0,4/10 кВ на заброньовані місця для
сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв‟язку, але не більше року, і є оплатним.
2.11. Основні технічні рішення щодо підвішування ОК на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ), що
розглядаються при підготовці Умов по використанню опор ПЛ для підвішування ВОЛЗ,
викладені у розділі 3 цього Порядку. Умови заповнюються в двох примірниках, до яких
додаються по опорні схеми ПЛ.
2.12. Один примірник підписаних зі своєї сторони договору про доступ до
інфраструктури та Умов Замовник передає Власнику (РП), другий, підписаний сторонами
примірник договору та Умов, залишається в Замовника.
2.13. Умови, набувають чинності з моменту підписання Замовником договору про
доступ до інфраструктури і є дійсними протягом одного року з дня їх видачі.
2.14. Замовник розробляє Проект підвішування ВОЛЗ на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ), у
відповідності до вимог «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ), ДБН, СНіП та Умов.
Проектна організація повинна мати відповідну ліцензію. Проект надається в районний
підрозділ Власника на розгляд та узгодження в 2-х екземплярах, із висновками експертного
центру (якщо законодавством передбачено проведення експертизи таких проектів).
2.15. Загальний строк розгляду Проекту Власником (РП) складає 15 робочих днів з
моменту оплати послуг з погодження Проекту. За розгляд та погодження Проекту Власником
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(РП) стягується плата (Замовнику надається рахунок на оплату послуги) відповідно до
затвердженого кошторису (розрахунку).
2.16. Районний підрозділ розглядає Проект на його відповідність виданим Умовам і, у
випадку відсутності зауважень, готує проект рішення та надає його в службу розподільчих
мереж Власника для розгляду та підпису директором технічним.
2.17. У разі виявлення невідповідностей в Проекті районний підрозділ ( СРМ через РП)
повертає Замовнику Проект із зазначеними зауваженнями на доопрацювання.
2.18. Підписане директором технічним рішення повертається службою розподільчих
мереж до районного підрозділу та передається Замовнику для виконання робіт.
2.19. За допуск на виконання Замовником робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) районним
підрозділом стягується плата відповідно до затвердженого кошторису (розрахунку), що
також включає витрати Власника на організацію технічного нагляду за проведенням робіт, на
використання транспорту, на оперативні перемикання та інші витрати Власника, пов‟язані з
наданням Замовнику допуску на виконання робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ).
2.20. Датою надання можливості розміщення на опорах ПЛ(ПЛІ, ПЛЗ) волоконнооптичних ліній зв'язку Замовника вважається дата оплати рахунку згідно з пунктом 2.19.
цього Порядку.
2.21. Замовник, у встановленому порядку, виконує роботи із розміщення (сумісного
підвішування) ВОЛЗ (ліній зв‟язку, Інтернету, кабельного телебачення) на опорах ПЛ (ПЛІ,
ПЛЗ) 0,4-10 кВ відповідно до погодженого Проекту.
2.22. Якщо Замовник протягом строку дії Умов не погодив Проект, не виконав роботи
із
розміщення
(підвішування)
ВОЛЗ
на
опорах
ПЛ-0,4-10 кВ згідно з Проектом і не звернувся за укладенням договору про використання
опор ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4-10 кВ для сумісного підвішування ВОЛЗ, зазначені Умови
вважаються такими, що втратили чинність.
2.23. Повторне отримання Умов здійснюється Замовником за правилами,
встановленими цим Порядком.
2.24. Збільшення Замовником кількості опор ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4-10 кВ для сумісного
підвішування ВОЛЗ здійснюється за правилами, встановленими цим Порядком.

ІІІ. Основні технічні рішення щодо підвішування ОК на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ)
3.1. На опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) допускається підвішувати неметалеві самоутримуючі
(ОКСН) волоконно-оптичні кабелі зв‟язку. У разі підвішування ОК на опорах ПЛ(ПЛІ, ПЛЗ)
опори повинні бути розраховані на додаткове навантаження від цих оптичних кабелів.
3.2. При проектуванні підвішування ОК на діючих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10 кВ повинен
бути виконаний розрахунок реальних механічних навантажень на опори, що створюються з
врахуванням їх збільшення за рахунок підвішування проектованої ВОЛЗ та надані рішення
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щодо забезпечення необхідної стійкості ПЛ (заміна опор, установка підкосів, зменшення
прогонів та інше).
3.3. Вибір діючих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ), співпадаючих по напряму з трасою ВОЛЗ, повинен
здійснюватися на підставі обстеження цих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ). При виборі ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ)
повинні враховуватися технічний стан елементів ПЛ, відповідність опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) та їх
закріплення у ґрунті додатковим навантаженням, що виникають при підвішуванні ОК, а
також можливості забезпечення нормативних значень габаритів до землі і відстаней від ОК
до проводів ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ). До проекту повинен додаватися Акт обстеження технічного
стану опор (додаток 5 до Порядку), виконаний фахівцями проектної організації за участю
персоналу Власника.
3.4. Місце розташування ОК на опорі ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) відповідного класу напруги
вибирається виходячи із допустимих відстаней від ОК до поверхні землі або інших
інженерних споруд при найбільшій стрілі провисання, приведеній в ПУЕ.
3.5. ОК на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10 кВ слід підвішувати на опорі нижче фазних проводів.
При проходженні ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) в населеній місцевості, де є велика кількість перетинів,
при улаштуванні яких неможливо забезпечити дотримання допустимих відстаней при
підвішуванні ОК нижче проводів ПЛ( ПЛІ, ПЛЗ), підвішування ОК не допускається.
3.6. Відстань між проводами ЛЕП 0,4 кВ ПЛ (ПЛІ) і ОКСН на опорі і в прогоні має бути
не меншою ніж 0,4 м.
3.7. Найменша відстань від ОКНС до фазних проводів на опорі ПЛ (ПЛЗ) 6-10 кВ - не
менше 0,6 м.
3.8. Відстань від ОКСН до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевостях має
бути не меншою ніж 5,0 м незалежно від напруги ПЛ.
3.9. У будь-якому місці прогону відстані між проводами ПЛ і ОКСН та від ОКСН до
поверхні землі мають відповідати вимогам ПУЕ.
3.10.Вузол кріплення ОК до опори має бути розрахованим на підвішування 4-х окремих
ОК. Металеві частини вузлів кріплення ОК до опори необхідно заземляти. Опір
заземлювального пристрою має бути згідно ПУЕ.
3.11. Не дозволяється розміщувати на опорах громіздкі конструкції. Запас ОК в
бухтах дозволяється виконувати виключно з використанням каркасу для оптоволоконного
кабелю (DLR 600 або аналог).
3.12. Ділянки ОК з‟єднуються спеціальними з‟єднувальними муфтами (ЗМ).
З‟єднувальні муфти повинні встановлюватися, як правило, на анкерних опорах. При
неможливості виконання вказаної умови муфта може бути встановлена на проміжній опорі з
кріпленням її і ОК до опори з попереднім зміцненням опори тимчасовими відтяжками. На
одній опорі дозволяється встановлювати лише одну ЗМ.
3.13. Висота розміщення з‟єднувальних муфт на опорах ПЛ повинна бути не менш
5 м від основи опори. На опорах ПЛ при розміщенні на них ЗМ, додатково повинні
наноситися постійні знаки - умовне позначення ВОЛЗ та порядковий номер з‟єднувальної
муфти.
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IV. Порядок взаємодії сторін при виконанні робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) з сумісним
підвішуванням ВОЛЗ
4.1. Роботи з монтажу та експлуатації ВОЛЗ на діючих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10 кВ повинні
виконуватися з відома Власника ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) (окрім обходів і оглядів).
4.2. Забезпечення безпечних умов праці, пожежної безпеки та охорони довкілля повинні
здійснюватися відповідно до вимог діючих нормативно-технічних документів.
4.3. Допуск персоналу будівельно-монтажних організацій і організацій, що
експлуатують ВОЛЗ до робіт в охоронній зоні ЛЕП повинен здійснюватися відповідно до
«Правил безпечної експлуатації електроустановок».
4.4. Монтаж ОКСН на ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4-10 кВ повинен здійснюватися згідно проекту
виконання робіт (ПВР), а обслуговування ОК в експлуатації - згідно технологічних карт
(ППР).
4.5. Засоби захисту, що використовуються при виконанні робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ),
повинні відповідати вимогам «Правил експлуатації електрозахисних засобів».
4.6. Механізми, пристосування та інструменти, що використовуються при роботах на
ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) з ОКСН, повинні бути справні і застосовуватися відповідно до вимог
Держгірпромнагляду, Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, вимог
інструкцій з охорони праці та інструкцій з експлуатації цих механізмів та пристроїв.
4.7. Основні роботи по монтажу ВОЛЗ на діючих ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) проводяться, як
правило, з вимкненням лінії. Виконання робіт необхідно узгодити з районним підрозділом, а
також з організаціями-власниками інших ліній, які перетинають ПЛ, на якій виконуються
роботи. Для виконання робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) необхідно оформити наряд-допуск у
встановленому порядку.
4.8. У ППР (технологічних картах) повинні бути вказані організаційні та технічні заходи
щодо забезпечення безпеки при роботі на діючих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) (позначені місця
встановлення захисних заземлень, вказані засоби захисту працівників від ураження
електричним струмом та ін.).
4.9. Наряд-допуск складається керівником робіт на підставі письмового дозволу
начальника РП.
4.10. Роботи на ВОЛЗ, які вимагають відключення ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) і обмеження в подачі
електроенергії споживачам, повинні виконуватися у терміни планових відключень
конкретних ПЛ, що регламентуються відповідними нормативними документами.
4.11. Всі роботи на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) Власника здійснюються із залученням персоналу
Власника (районного підрозділу) для технічного нагляду і контролю за проведенням робіт.
4.12. Для визначення приналежності ВОЛЗ у процесі монтажу необхідно встановлювати
в місцях кріплення (підвішування) ОК пізнавальні бірки розміром 80х80 мм із логотипом
(назвою компанії) і номером телефону власника ВОЛЗ. Пізнавальні бірки встановлюються на
анкерних опорах та відгалужувальних опорах, а також на кожній третій проміжній опорі.
4.13. Районний підрозділ, в обов‟язковому порядку з виїздом на лінію, перевіряє
відповідність монтажу ВОЛЗ Проекту, правильність закріплення бірок та їх ідентифікацію
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щодо відповідного власника ВОЛЗ (оператора, провайдера), з яким укладається договір
(додаткова угода), типу кабелю та кількості задіяних опор відповідно до Проекту.
4.14. За відсутності зауважень з боку Власника закінчення монтажних робіт
оформляється двостороннім актом із зазначенням кількості місць кріплення (кількості
використовуваних Замовником опор Власника) та протяжності сумісного підвісу (додаток 4
до Порядку).
4.15. Про всі технологічні порушення, які виникають на елементах ВОЛЗ, Замовник
сповіщає Власника ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) (Додаток№9 до Порядку).
4.16. Роботи з усунення технологічних порушень, що сталися на ВОЛЗ, здійснюються
згідно з поданою Замовником заявкою на виведення в аварійний ремонт ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) та з
додержанням вимог пунктів 4.7 та 4.12 цього Порядку.
V. Договір про використання опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ для
сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв’язку
5.1. Після оформлення відповідно до пункту 4.14 цього Порядку двостороннього акту,
районний підрозділ Власника готує договір про використання опор повітряних ліній
напругою 0,4-10 кВ для сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв‟язку (Додаток
2 до Порядку) та направляє його в електронному вигляді до ДКЗіЛ для оформлення,
підписання керівництвом Власника та формування рахунку такої послуги.
5.2. Погоджений та підписаний уповноваженою особою Власника договір (два
примірника) зі всіма додатками передається до районного підрозділу для підписання
Замовником. Оригінал підписаного Замовником договору Районний підрозділ Власника
передає в ДКЗіЛ для обліку та роботи (формування та видача рахунків), копія договору
зберігається у районному підрозділі.
5.3. Договір укладається терміном на один рік з можливістю його переукладання за
згодою сторін на наступні роки або пролонгації за згодою сторін на наступний рік.
5.4. На підставі укладеного договору районний підрозділ оформляє розпорядження про
внесення змін в поопорні схеми і паспорти обладнання відповідно до діючих внутрішніх
документів, проводить інструктаж оперативному та оперативно-виробничому персоналу.
VI. Порядок інвентаризації опор ПЛ Товариства та наслідки виявлення фактів
позадоговірного користування опорами для підвішування ВОЛЗ
6.1. Власник у кожному РП створює комісію з інвентаризації опор ПЛ Товариства.
Склад комісій затверджується наказом Голови Правління за поданням директора технічного.
6.2. Комісія проводить огляд і інвентаризацію опор ПЛ на постійній основі. Одночасно з
проведенням загальної інвентаризації опор на предмет виявлення позадоговірного
користування опорами ПЛ для підвішування ВОЛЗ та обладнання, комісія проводить
перевірку відповідності кількості використовуваних опор умовам укладених договорів.
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6.3. У випадку виявлення факту неправомірного (позадоговірного) розміщення
(підвішування) ВОЛЗ на опорах ПЛ Товариства, комісія вживає заходів для встановлення
особи власника ВОЛЗ.
6.4. У випадку виявлення факту неправомірного (позадоговірного) розміщення
(підвішування) ВОЛЗ на опорах ПЛ Товариства за можливості встановлення особи власника
ВОЛЗ, комісія вживає заходів задля виклику представника на місце виявлення порушення
для складання Акту про виявлення факту порушення охоронних зон ліній електропередач та
безпідставного використання майна Власника шляхом позадоговірного користування
опорами ПЛ Товариства (далі – Акт) та його підписання комісією і представником власника
ВОЛЗ.
6.5. Якщо власника ВОЛЗ на момент виявлення порушення встановити неможливо або
власник ВОЛЗ відмовляється направити свого представника на місце виявлення порушення,
або представник відмовляється від підписання Акту, комісія складає та підписує Акт без
участі власника ВОЛЗ або його представника.
6.6. Якщо власника неправомірно розміщених ВОЛЗ встановлено, Власник (районний
підрозділ) протягом 3-х робочих днів з моменту складення Акту направляє такому власнику
лист-попередження про необхідність припинення неправомірного користування опорами ПЛ
Товариства, демонтажу ВОЛЗ силами власника ВОЛЗ та відшкодування шкоди, заподіяної
Власнику, протягом 30 днів з дня отримання листа. Цим листом власник ВОЛЗ
попереджається про проведення демонтажу неправомірно розміщених ВОЛЗ силами
Власника після спливу 30-денного строку з дня отримання листа.
6.7. Після демонтажу ВОЛЗ, власника яких встановлено, подальші відносини з ним
можуть бути врегульовані лише та виключно в порядку та на умовах, передбачених цим
Порядком.
6.8. У випадку звернення до Товариства власника неправомірно розміщених ВОЛЗ,
після направлення листа-попередження але до спливу 30-ти денного терміну щодо наміру
використання опор для сумісного підвішування мереж, демонтаж ВОЛЗ не виконується.
Взаємовідносини між Товариством та власником ВОЛЗ врегульовуються в порядку та
на умовах, передбачених цим Порядком.
У день подання вищезазначеного звернення, власник ВОЛЗ надає до Товариства заяву у
відповідності до розділу 2.
6.9. Якщо особу власника неправомірно розміщених ВОЛЗ не встановлено, Власник
(районний підрозділ) протягом 3 робочих днів з моменту складення Акту забезпечує
публікацію в районних ЗМІ інформації про факт виявлення неправомірного користування
опорами ПЛ Товариства шляхом розміщення на них ВОЛЗ та попередження про проведення
демонтажу неправомірно розміщених ВОЛЗ силами Власника після спливу 30-денного
строку з дня публікації та на веб-сайті Власника. Крім цього, Власник (районний підрозділ) в
день публікації в ЗМІ інформує шляхом подання заяви, органи внутрішніх справ та місцевого
самоврядування щодо знаходження на опорах ПЛ безпідставно розміщених ВОЛЗ та
виконання демонтажу даних ВОЛЗ після спливу 30-денного терміну з дати інформування.
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6.10. Неправомірно розміщені ВОЛЗ на опорах Власника підлягають демонтажу (окрім
випадку передбаченого п. 6.8 Порядку) або силами їх власника (за наявності у його
працівників відповідної кваліфікації, після отримання відповідних дозвільних документів та
під наглядом співробітників Власника), або Власником з подальшим відшкодуванням витрат
в установленому порядку.
6.11. Зі спливом строків, передбачених пунктами 6.6, 6.9. цього Порядку, Власник
організовує демонтаж неправомірно розміщених на своїх опорах ВОЛЗ та відповідне
зарахування його вартості в рахунок компенсації робіт з демонтажу.
6.12. Роботи з демонтажу проводяться при обов‟язковому попередньому оформленні
відповідних дозвільних документів на безпечне виконання робіт.
6.13. Демонтовані ВОЛЗ пакуються із зазначенням місця демонтажу та опор ПЛ, на яких
вони були розміщені. Зберігання демонтованих ВОЛЗ здійснюється на території відповідного
РП або у третіх осіб на підставі відповідного договору зберігання.
6.14. Інші понесені Власником витрати, пов‟язані з демонтажем та зберіганням
неправомірно розміщених на опорах Власника ВОЛЗ, та шкода, заподіяна Власнику
внаслідок неправомірного підвішування ВОЛЗ, що не покриваються вартістю демонтованих
ВОЛЗ, стягуються з виявленого (ідентифікованого) власника ВОЛЗ в добровільному чи у
судовому порядку.

Директор технічний
ПАТ «Київобленерго»

С.В. Бабич
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Додаток 1
до «Порядку доступу до інфраструктури
шляхом надання в користування
опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ
ПАТ «Київобленерго»

Публічне акціонерне товариство “ Київобленерго”
_________________________РП
м.

вул.

тел.:___________________

Умови (вимоги) № ____
на проектування та підвішування волоконно-оптичного кабелю на опори
повітряної лінії 0,4-10 кВ (ПЛ,ПЛІ, ПЛЗ).
Дата видачі “___” _______________ 20___ року
_______________________________________________________________
(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об‟єкта замовника _____________________________
2. Диспетчерська назва (ПЛ,ПЛІ,ПЛЗ) __________________________________
3. Інвентарний номер та повна назва ПЛ по бух. обліку ____________________
4. Рік введення в експлуатацію (ПЛ,ПЛІ, ПЛЗ) ___________________________
5. Протяжність ділянки (ПЛ,ПЛІ,ПЛЗ) з запланованим сумісним підвісом _________ км
6. Кліматичні умови:
район ожеледного навантаження ________________________________
район вітрового навантаження ___________________________________
район температурного впливу ____________________________________;
7. Вимоги до підвішування волоконно-оптичного кабелю на опори ПЛ-0,4-10 кВ:
7.1. Вимоги до волоконно-оптичного кабелю зв‟язку – оптичний кабель неметалевий
самоутримний (ОКСН) з підтверджуючим сертифікатом відповідності.
7.2. Спосіб розміщення оптичного кабелю – на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) напругою
0,4-10 кВ - шляхом підвішування оптичного кабелю неметалевого самоутримного (ОКСН).
7.3. Місце розміщення оптичних кабелів ВОЛЗ:
ПЛ_______ на дільниці_________загальна протяжність _________________
ПЛ_______ на дільниці_________загальна протяжність _________________
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7.4. Виконати розрахунки навантажень та механічної міцності конструктивних елементів ПЛ
(ПЛІ, ПЛЗ) з урахуванням додаткових навантажень при підвішуванні на них ОКСН.
Розрахунок опор з сумісним підвішуванням волоконно-оптичних кабелів зв‟язку повинен
виконуватись відповідно до вимог глави 2.5 ПУЕ.
7.5. Вимоги щодо елементів кріплення оптичного кабелю:
7.5.1. Передбачити вузол кріплення для окремого розміщення 4-х оптичних кабелів
(ОКСН) на кожній опорі ПЛ (ПЛІ) на ділянці запланованого сумісного підвішування
(Використати існуючі вузли кріплення ОКСН у разі їх наявності);
__________________________________________________________.
7.6. Вимоги щодо заземлення елементів кріплення ОКСН:
7.6.1 Металеві частини елементів кріплення оптичного кабелю до опор повинні
заземлятися.
7.6.2. Опір заземлювального пристрою має бути не більше ніж згідно ПУЕ.
7.7. Вимоги щодо з‟єднувальних муфт ОК____________________________:
7.8. Вимоги щодо маркування оптичного кабелю та з‟єднувальних муфт:
7.8.1. Лінія з ОКСН на початку (перша опора) та кінці (остання опора), а також на опорах
через кожні 100 м повинна бути промаркована спеціальними бирками.
7.8.2. Бирки розмістити (закріпити) на кабелі на відстані 0,5 м від кріплення ОКСН до опори.
7.9. Вимоги щодо оформлення проектно-кошторисної документації:
Документація, яка передається Замовником будівництва ВОЛЗ електропередавальній компанії
повинна бути передана у вигляді проекту, виконаного у відповідності до ДБН А.2.2-3-2014
«Склад та зміст проектної документації на будівництво»;
_______________________________________________________________;
8. До початку будівництва проект погодити з _________________________;
9. Вимоги до будівництва ВОЛЗ:
9.1. Будівельно-монтажні роботи повинні виконуватися у відповідності з проектною
документацією та проектом виконання робіт;
9.2. Отримати дозвіл на проведення робіт в ______________ РП;
______________________________________________________________
10. Вимоги до експлуатації ВОЛЗ: відповідно діючих ПТЕ, ПУЕ, Правил безпечної
експлуатації електроустановок, виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці.
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11. Інші вимоги:
- роботи по монтажу та експлуатації ВОЛЗ на діючих ПЛ виконувати з відома власника
мереж
__________________________________________________
12. Умови дійсні до ________
13. Додатки
Поопорна схема ПЛ

Електропередавальна організація:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Тел: ___________________________

Замовник:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Тел: ___________________________

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

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

____________________ 20___ року

_____________________ 20___ року
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Додаток 2
до «Порядку доступу до інфраструктури
шляхом надання в користування
опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ
ПАТ «Київобленерго»»

Договір №______
про використання опор повітряних ліній напругою 0,4/10 кВ для сумісного
підвішування волоконно-оптичних ліній зв’язку
м. ________

«____» __________201 р.

Публічне акціонерне товариство «Київобленерго», що надалі іменується
«Власник
мереж»,
в
особі
_____________________________________________________________, що діє на підставі
__________________________________, з однієї сторони, та
__________________________________________________, що надалі іменується
«Замовник», в особі ______________________________________________________, що діє
на підставі _____________________________________________, з іншої сторони, а в
подальшому разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Замовник замовляє та оплачує, а Власник мереж надає право використовувати на
території ________________________ району ___________________________ області місця
на опорах ліній електропередач 0,4/10 кВ для сумісного підвішування ліній волоконнооптичного кабелю зв'язку, з необхідним комутаційним та іншим обладнанням (ВОЛЗ), у
відповідності з умовами даного Договору.
1.2. Загальна кількість опор ліній електропередач 0,4/10 кВ, місця на яких використовуються
для сумісного підвішування волоконно-оптичного кабелю зв‟язку, визначається проектною
документацією та затверджується шляхом підписання Сторонами Акту фактичної
протяжності ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 10/0,4кВ із сумісним підвісом волоконно-оптичної лінії зв'язку
(Додаток №1 до цього Договору).
2. Вартість послуг та порядок розрахунків
2.1.
Вартість використання Замовником однієї опори повітряних ліній електропередач
0,4/10 кВ становить – _______ грн. в т.ч. ПДВ – _______ грн. за місяць користування.
Загальна вартість Договору встановлюється шляхом підписання Сторонами Протоколу
узгодження договірної ціни (Додаток №2 до цього Договору).
2.2.
Оплата за користування опорами ліній електропередач 0,4/10 кВ за поточний по даті
укладення Договору місяць і наступні два місяці вноситься Замовником в поточному місяці
на умовах попередньої оплати, на основі авансового рахунку, сформованого Власником
мереж. В подальшому оплата за користування опорами ліній електропередач здійснюється
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Замовником за наступний неоплачений місяць на умовах 100% попередньої оплати, на
основі авансового рахунку, сформованого Власником мереж до 10-го числа місяця.
2.3. Оплата здійснюється у національній валюті України, шляхом безготівкового
перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Власника мереж, зазначений в
рахунку. Замовник сплачує рахунок до 20-го числа місяця, в якому рахунок був
сформований Власником мереж.
2.4. Сторони щомісячно засвідчують факт надання послуг документом «Акт здачіприйняття робіт (надання послуг)».
2.5. На початку кожного наступного місяця Власник мереж надає Замовнику комплект
документів:
акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) (2 примірника, по одному для кожної
Сторони);
електронну податкову накладну.
2.6. Один екземпляр підписаного «Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг)» Замовник
повинен підписати та повернути Власнику мереж не пізніше 10-го числа місяця, наступного
за звітним. По закінченню кожного календарного року в межах терміну дії даного Договору
Сторони проводять звіряння взаєморозрахунків по всіх оплатах.
2.7. Вартість щомісячної плати за використання опор ліній електропередач 0,4/10 кВ у
випадку зміни тарифів, податків і витрат на утримання опор може бути переглянута
Власником мереж в односторонньому порядку. Зміна вартості використання опор ліній
електропередач 0,4/10 кВ під час дії Договору оформлюється додатковою угодою. У випадку
відмови Замовника від підписання такої додаткової угоди, Власник мереж має право
достроково розірвати цей Договір.
3. Права та обов’язки сторін
3.1.
Власник мереж має право:
3.1.1. На отримання інформації, в тому числі оперативної, щодо технічного стану
волоконно-оптичного кабелю зв'язку, що підвішений до повітряної лінії електропередач.
3.1.2. На доступ та огляд волоконно-оптичного кабелю зв'язку.
3.1.3. На вчасне отримання грошових коштів згідно даного Договору.
3.1.4. Вимагати здійснення Замовником демонтажу волоконно-оптичного кабелю зв'язку,
що підвішений на опорах повітряної лінії електропередач, у разі невиконання Замовником
умов даного Договору та/або вимог законодавства чи законних вимог контролюючих органів
стосовно такого демонтажу.
3.1.5. Самостійно або із залученням третіх осіб демонтувати ВОЛЗ Замовника у разі: а)
невиконання останнім у встановлений строк вимоги, передбаченої п.3.1.4 цього Договору; б)
невиконання Змовником умов цього Договору, дострокового розірвання Договору або
закінчення строку дії Договору; в) проведення капітального ремонту чи реконструкції
повітряної лінії електропередач.
3.1.6. На компенсацію усіх затрат, понесених у зв‟язку із необхідністю проведення
демонтажу ВОЛЗ та іншого обладнання Замовника у разі неналежного виконання чи
невиконання ним умов Договору, розірвання Договору, закінчення строку дії Договору.
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3.2.
Власник мереж зобов‟язаний:
3.2.1. Надавати Замовнику право користування опорами ліній електропередач 0,4/10 кВ для
сумісного підвішування ліній волоконно-оптичного кабелю зв'язку, в порядку та в строки,
визначені умовами даного Договору.
3.2.2. Належним чином виконувати умови даного Договору.
3.2.3. Повідомляти Замовника про проведення капітального ремонту чи реконструкції
повітряної лінії електропередач із підвішеним волоконно-оптичним кабелем зв'язку не
пізніше ніж за десять календарних днів до проведення ремонту чи реконструкції.
3.2.4. Повідомляти Замовника про виявлені дефекти чи пошкодження на об‟єктах
повітряної лінії чи на лініях волоконно-оптичного кабелю зв'язку.
3.3. Замовник має право:
3.3.1. На отримання інформації щодо технічного стану опор повітряних ліній
електропередач, що використовуються для сумісного підвішування ліній волоконнооптичного кабелю зв'язку.
3.3.2. При повідомленні Власника мереж, а у відповідних випадках із дозволу Власника
мереж, на доступ, демонтаж, ремонт чи огляд волоконно-оптичного кабелю зв'язку, що
підвішений до повітряної лінії електропередач. У даному пункті під словосполученням
«відповідні випадки» Сторони розуміють ремонт, демонтаж, усунення пошкоджень, інше
технічне обслуговування волоконно-оптичного кабелю зв'язку, при якому для виконання
вимог техніки безпеки для Замовника необхідно отримати дозвіл Власника мереж.
3.3.3. Вимагати від Власника мереж належного виконання умов даного Договору.
3.4. Замовник зобов‟язаний:
3.4.1. Належним чином виконувати умови даного Договору.
3.4.2. Протягом 20-ти днів після підписання даного Договору надати Власнику мереж на
погодження списки осіб, відповідальних за експлуатацію волоконно-оптичного кабелю
зв'язку, що підвішується до повітряної лінії електропередач.
3.4.3. Власними силами, з використанням власних засобів та матеріалів (при умові
обов‟язкового попереднього повідомлення та отримання згоди від Власника мереж)
проводити технічне обслуговування волоконно-оптичного кабелю зв'язку, установчої
арматури і пристроїв, що належать до цього волоконно-оптичного кабелю зв'язку із
дотриманням вимог щодо охорони праці та техніки безпеки.
3.4.4. Роботи на волоконно-оптичному кабелі зв'язку, які вимагають відключення повітряних
ліній і обмеження в подачі електроенергії споживачам, виконувати у терміни планових
відключень конкретних повітряних ліній, що регламентуються відповідними нормативними
документами, за попереднім погодженням Власника мереж.
3.4.5. Здійснювати весь комплекс заходів, що передбачені чинними нормативними актами,
який необхідний при капітальному ремонті чи реконструкції повітряних ліній
електропередач. В такий комплекс заходів Сторони включають відключення, заземлення,
демонтаж волоконно-оптичного кабелю зв'язку, відновлення демонтованого волоконнооптичного кабелю зв'язку.
3.4.6. Негайно проводити за власний рахунок аварійно-відновлювальні роботи на
пошкоджених чи зруйнованих елементах волоконно-оптичного кабелю зв'язку.
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3.4.7. Письмово повідомляти Власника мереж про виявлені дефекти на арматурі та
волоконно-оптичному кабелі зв'язку, недопустимі зближення проводів повітряної лінії
електропередач та волоконно-оптичного кабелю зв'язку між собою чи з будь-якими
об‟єктами або поверхнею ґрунту і вживати заходів до їх усунення після виконання
обов‟язкових організаційно-технічних заходів.
3.4.8. На вимогу Власника мереж здійснювати демонтаж волоконно-оптичного кабелю
зв'язку, що підвішений на опорах повітряної лінії електропередач, у разі невиконання
Замовником умов даного Договору, розірвання Договору або закінчення строку його дії. У
разі відмови Замовника виконати вимоги Власника мереж, Замовник зобов‟язаний
здійснити компенсацію усіх затрат, понесених Власником мереж у зв‟язку із необхідністю
проведення демонтажу обладнання Замовника та оплатити за весь час користування
опорами ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4/10 кВ до дати проведення такого демонтажу Власником мереж.
3.4.9. Не допускати позадоговірного користування опорами ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4/10 кВ, що
належать Власнику мереж, а у разі виявлення такого використання компенсувати Власнику
мереж майнову шкоду (збитки) в повному обсязі, включаючи вартість демонтажу
неправомірно розміщених ВОЛЗ.
3.5. Сторони зобов‟язуються у своїх правовідносинах, що виникають з умов даного
Договору, за винятком правовідносин, пов‟язаних з визначенням вартості послуг,
дотримуватись діючих нормативних актів, що регулюють правила техніки безпеки та
охорону праці.
3.6. Сторони зобов‟язуються дотримуватися внутрішнього акту Власника мереж щодо
дотримання норм охорони праці та охорони навколишнього середовища компаніями
(суб‟єктами господарювання), що співпрацюють з Власником мереж, які є Додатком №3 до
даного Договору.
3.7.
Всі роботи на діючих повітряних лініях 0,4/10 кВ повинні виконуватися із
задіянням технічного персоналу Власника мереж для технічного нагляду і контролю за
проведенням робіт (окрім обходів і оглядів).
3.8. Допуск персоналу будівельно-монтажних організацій і організацій, що експлуатують
волоконно-оптичні кабелі зв'язку до робіт в охоронній зоні ліній електропередач
здійснюється відповідно до «Правил безпечної експлуатації електроустановок».
3.9. Механізми, пристосування та інструменти, що використовуються при роботах на
повітряних лініях (ПЛІ, ПЛЗ) з ОКСН, повинні бути справні і застосовуватися відповідно до
вимог Держгірпромнагляду, Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, вимог
інструкцій з охорони праці та інструкцій з експлуатації цих механізмів та пристроїв.
3.10. У випадку виявлення Власником мереж позадоговірного використання Замовником
опор ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4/10 кВ, Власник мереж в письмовому або усному порядку повідомляє
про це Замовника та за участю уповноваженого представника Замовника складає
двосторонній Акт про порушення правил охорони електричних мереж. У разі відмови
представника Замовника від прийняття участі в його складанні та/або його підписанні, про
що вказується в такому Акті, він є дійсним за умови його підписання не менш як трьома
представниками Власника мереж. Вказаний Акт є підставою для відшкодування майнової
шкоди (збитків) Замовником Власнику мереж, що спричинені виявленим порушенням,
зокрема вартості користування опорами ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4/10 кВ Замовником за весь період
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з моменту останнього огляду таких ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4/10 кВ Власником мереж та вартості
робіт з демонтажу неправомірно розміщених ВОЛЗ.
4. Відповідальність сторін
4.1. У разі недотримання строків оплати рахунків зазначених в п.2.2 та п. 2.3 даного
Договору, Замовник сплачує Власнику мереж пеню у розмірі подвійної облікової ставки
НБУ за кожний день прострочення платежу включно до дати фактичної повної оплати такої
заборгованості.
4.2. Відповідальність за технічний стан та експлуатацію волоконно-оптичного кабелю,
установчої арматури і пристроїв, що належать до цього кабелю, несе Замовник.
4.3. Замовник несе відповідальність за збереження волоконно-оптичного кабелю зв'язку
чи пошкодження таких проводів третіми особами.
4.4. Замовник несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов‟язань,
що передбачені пунктами 3.4. - 3.9. цього Договору у вигляді штрафу у десятикратному
розмірі суми наданих послуг в місяці, що передує місяцю, в якому виявлені порушення.
4.5. На об‟єктах, що використовуються для сумісного підвішування ВОЛЗ та обумовлені в
даному Договорі, пошкодження, спричинені стихійними явищами та іншими обставинами
непереборної сили, усуваються відповідними власниками повітряних ліній та волоконнооптичного кабелю зв'язку кожним у своєму господарстві, власними силами з використанням
власних матеріалів.
4.6. Власник мереж не несе відповідальності перед Замовником за демонтаж волоконнооптичного кабелю зв'язку власними силами чи за власний рахунок, якщо це сталось
внаслідок невиконання умов даного Договору зі сторони Замовника, розірвання даного
Договору або у разі закінчення строку дії Договору. Внаслідок цього, Власник мереж не
несе відповідальності перед Замовником та/або перед третіми особами (абонентами,
споживачами телекомунікаційних послуг Замовника) за припинення надання
телекомунікаційних послуг та/або інші, пов‟язані з демонтажем наслідки, у разі такого
демонтажу ВОЛЗ.
4.7. Власник мереж не несе відповідальності за збереження волоконно-оптичного кабелю
зв'язку, іншого обладнання Замовника чи його пошкодження третіми особами.
4.8. У випадку виявлення Власником мереж нецільового використання Замовником опор
ліній електропередач 0,4/10 кВ, Замовник сплачує штраф у розмірі 10 000,00 (десять тисяч)
грн.
4.9. У випадку завдання Власнику мереж збитків внаслідок дій або бездіяльності
Замовника, Замовник зобов‟язується в повному розмірі компенсувати Власнику мереж всі
витрати, в тому числі і понесені на відновлення ліній електропередач.
4.10. У випадку передачі Замовником права користування опорами ліній електропередач
0,4/10 кВ третім особам без письмової попередньої згоди Власника мереж, Замовник
сплачує неустойку у вигляді штрафу в розмірі 5 000,00 (п‟яти тисяч) грн.
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5. Особливі умови
5.1. Реорганізація (перетворення) однієї із Сторін не є підставою для розірвання цього
Договору, або змін його, без попереднього узгодження.
5.2. Власник мереж є резидентом України та платником податку на прибуток і сплачує
цей податок на загальних підставах за базовою (основною) ставкою, зазначеною у підпункті
136.1 статті 136 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу
України.
5.3. Замовник є резидентом України та платником податку на прибуток і сплачує цей
податок на загальних підставах за базовою (основною) ставкою, зазначеною у підпункті
136.1 статті 136 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу
України.
5.4. У випадку зміни статусу платника податку, свого місцезнаходження, банківських та
інших реквізитів, про початок процедури реорганізації або ліквідації однією із Сторін, ця
Сторона зобов‟язується повідомити іншу Сторону про зміни протягом 10 (десяти)
календарних днів з моменту настання відповідної події.
6. Порядок вирішення спорів
6.1. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. Спори між Сторонами з
питань, щодо яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства
України Господарським судом.
7. Строк дії та умови зміни, розірвання договору
7.1.
Даний Договір набуває чинності з «____» __________ 20 ___ р. та діє впродовж 1
(одного) року.
7.2. Договір може бути розірваний Власником мереж в односторонньому порядку у разі
несплати Замовником послуг згідно п. 2.2 та п.2.3 Договору до 20-го числа місяця, в якому
рахунок був сформований Власником мереж, шляхом направлення Замовнику
повідомлення про розірвання договору не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати
розірвання Договору. Сторони дійшли згоди, що Договір вважатиметься розірваним з дати,
що вказана Власником мереж в листі про дострокове розірвання Договору, у випадку
дотримання зазначених в цьому пункті строків.
7.3. Дія Договору припиняється:
за згодою Сторін;
у зв‟язку із закінченням строку дії Договору;
у разі порушення Замовником правил техніки безпеки, охорони праці та пожежної
безпеки при проведенні робіт, a також правил та норм щодо охорони навколишнього
середовища викладених у додатку 4 до Договору;
у разі невиконання та/або порушення Замовником умов Договору;
за рішенням суду.
7.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов‟язки за цим Договором
третій стороні.
7.5. Договір складений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну
силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
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7.6. Всі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в
письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.
7.7. Сторони домовились, що даний Договір, додатки та додаткові угоди до даного Договору,
а також первинні та інші документи, які будуть оформлятися Сторонами у відповідності до
умов даного Договору, мають бути підписані уповноваженими особами обох Сторін та
скріпленні печатками (при наявності).
8. Форс – мажорні обставини
8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та/або чинним в Україні
законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона
доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили /форс-мажору,
визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчене у визначеному цим
Договором порядку.
8.2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні
події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або
всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього
заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути),
включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені,
урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та
антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові
епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади,
громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а
також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи
місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи
названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово
перешкоджають такому виконанню.
8.3. Настання обставин непереборної сили має бути засвідчено довідкою компетентного
державного органу, що визначений чинним в Україні законодавством, або ТПП України.
8.4. Сторона, що має намір послатися на обставини непереборної сили, зобов'язана
невідкладно з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру
існуючих перешкод, але не пізніше ніж протягом п‟яти календарних днів письмово
повідомити іншу Сторону про наявність обставин непереборної сили та їх вплив на
виконання цього Договору, підтверджуючи таке документом, передбаченим п 8.3. цього
Договору. В протилежному випадку Сторона позбавляється права посилатися на дію
обставин непереборної сили як на причину невиконання/неналежного виконання своїх
обов‟язків за цим Договором.
8.5.
Якщо обставини непереборної сили та/бо їх наслідки тимчасово перешкоджають
виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом
якого воно є неможливим. При цьому строк виконання зобов'язань по цьому Договору
відповідно продовжується на термін дії відповідної обставини непереборної сили, але не
більше ніж на 3 місяці. Якщо вказані обставини чи їх наслідки тривають більше, ніж 3 місяці,
то жодна з Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків за
можливі втрати.
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8.6. У разі, якщо обставини форс - мажор (або їхні наслідки) продовжуються більше, ніж 6
(шість) місяців, Сторони за взаємною згодою можуть розірвати даний Договір.
9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
9.1. До цього Договору додаються:
9.1.1. Додаток №1 - Акт фактичної протяжності ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 10/0,4кВ із сумісним
підвісом волоконно-оптичної лінії зв'язку (ВОЛЗ).
9.1.2. Додаток №2 – Протокол узгодження договірної ціни.
9.1.3. Додаток №3 – Положення щодо дотримання норм охорони праці та охорони
навколишнього середовища компаніями (суб‟єктами господарювання), що співпрацюють з
ПАТ «Київобленерго».
9.2. Усі додатки до Договору є його невід‟ємними частинами.
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
«Власник мереж»:

«Замовник»:

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:

Адреса поштова:

Адреса поштова:

Код ЄДРПОУ
ІПН
Свідоцтво №
п/р
в
МФО

Код ЄДРПОУ
ІПН
Свідоцтво №
п/р
в
МФО

___________________ /___________/

___________________ /___________/

«_____»________________201__р.

«_____»________________201__р.
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Додаток №1
до Договору №____ «___»__________201

АКТ
фактичної протяжності ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 10/0,4кВ із сумісним підвісом
волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ)
по _______________________ районному підрозділу ПАТ «Київобленерго»

Ми,
що
нижче
підписалися,
_______________________________
_________________________________________
від
імені
Власника
мереж
та
_______________________________________, від імені Замовника, засвідчуємо, що Сторонами
досягнуто згоди про кількість опор ліній електропередач 0,4/10 кВ, право користування якими
надано Замовнику для підвішування ліній волоконно-оптичного кабелю зв'язку:
- опори 0,4 кВ -__________ штук; загальна протяжність ПЛ-0,4 кВ - ____________ км.
- опори 10 кВ - _________ штук; загальна протяжність ПЛ-10 кВ - ____________ км.

Назва
населеного
пункту

Диспетчерська
назва ПЛ
№ ТП

№№
опор

«Власник мереж»:
Публічне акціонерне товариство
«Київобленерго»

Довжина
ПЛ з
сумісною
підвіскою
(км)
0,4

10

Тип (марка)
проводу
повітряної
лінії
Власника
мереж

Кіл-сть
опор з
сумісною
підвіско
ю (шт)

Призначен
ня лінії
сумісного
підвісу

Тип (марка)
проводу
лінії
сумісного
підвісу
Замовника

«Замовник»:

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:

Адреса поштова:

Адреса поштова:

п/р
в
МФО
код ЄДРПОУ
Свідоцтво №
ІПН №

п/р
в
МФО
код ЄДРПОУ
Свідоцтво №
ІПН №

___________________ /__________/

_________________________/___________/

«_____»________________201__ р.

«_____»________________201__ р.
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Додаток №2
до Договору №____ «___»__________201 р.

Протокол узгодження договірної ціни
Ми,
що
нижче
підписалися,
від
імені
Власника
мереж,
_________________________________________________________, та від імені Замовника,
_____________________________________________, засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про
розмір договірної ціни у сумі - _____ (___________________ ), в т.ч. ПДВ - ___(____________) грн. на
місяць за користування опорами ліній електропередач 0,4/10 кВ для сумісної підвіски ліній
волоконно-оптичного кабелю зв‟язку на - ___ опорах з урахуванням вартості використання місця на
одній опорі повітряних ліній електропередачі ____ кВ в сумі ______ грн., в т.ч. ПДВ- _____ грн. на
місяць.
Дійсний протокол є підставою для взаємних розрахунків і платежів між Власником мереж і
Замовником.

«Власник мереж»:
Публічне акціонерне товариство
«_________________»

«Замовник»:

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:

Адреса поштова:

Адреса поштова:

п/р
в
МФО
код ЄДРПОУ
Свідоцтво №
ІПН №

п/р
в
МФО
код ЄДРПОУ
Свідоцтво №
ІПН №

___________________ /__________/

_________________________/___________/

«_____»________________201__ р.

«_____»________________201__ р.
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Додаток №3
до Договору №____ «___»__________201 р.

Положення
щодо дотримання норм охорони праці та
охорони навколишнього середовища компаніями (суб’єктами господарювання),
що співпрацюють з ПАТ «Київобленерго»
Компанія ПАТ «Київобленерго» (в подальшому - КОЕ) прикладає зусилля/прагне для забезпечення
своїх працівників та Підрядників робочими місцями, які позбавлені можливості явного/певного
ризику та відповідають або перевищують нормам державного регулювання стосовно виробничої
безпеки, охорони здоров‟я та охорони навколишнього середовища. Компанія KOЕ вважає безпеку та
здоров‟я на виробництві фундаментальною цінністю для організації та основним засобом для
вираження загального успіху Компанії. Компанія KOЕ сподівається, що Підрядники, які працюють
на виробничому обладнанні KOЕ чи над проектами, якими керують KOЕ, будуть поділяти ці
цінності.
Правила, політики, процедури та попередження, що містяться у Положенні щодо дотримання техніки
безпеки компаніями, що співпрацюють з KOЕ згідно договору підряду (надалі «Положення), не є
спробою заміни Політики техніки безпеки Підрядника чи програми здоров‟я, при умові, що Політика
техніки безпеки Підрядника відповідає чи перевищує мінімальні вимоги, встановлені у відповідності
з діючими в Україні нормами та положеннями. Співробітники Підрядника, повинні
виконувати/слідувати правила безпеки, встановлені Підрядником, та правила, передбачені цим
Положенням. Інформація про працівників Підрядника, які не виконуватимуть дані правила, буде
передана представнику KOЕ, що призначений відповідальним за нагляд щодо дотримання правил
техніки безпеки Підрядником, та таких працівників буде притягнуто до дисциплінарної
відповідальності або відсторонено з робочих місць. Підрядники, які не зможуть запровадити та
підтримувати вимоги даного Положення, в майбутньому можуть бути не допущені до роботи з
наступними проектами/контрактами компаній KOЕ.
Загальні положення та умови
1

Дотримання
вимог:

Підрядники дотримуються норм діючого українського законодавства та
нормативних стандартів. Це стосується всіх розпоряджень, які мають
відношення до виконуваних робіт. Крім того, Підрядники повинні
виконувати/слідувати всі правила, політики та програми компанії KOЕ, що
мають відношення до виконуваних робіт.

2

Обов‟язок
проінформува
ти:

Підрядник є відповідальним за забезпечення ознайомлення всіх працівників
з вимогами данного Положення щодо дотримання техніки безпеки та
охорони навколишнього середовища. Компанія KOЕ залишає за собою
право повідомити Підрядника, щодо додаткових вимог безпеки, яких має
дотримуватись Підрядник, в залежності від певного типу робіт/ місця їх
виконання, для того, щоб захистити/гарантувати безпеку працівникам
компанії KOЕ, підрядникам, відвідувачам, населенню та майну/активам
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компаній KOЕ. Інформація, якою в усній формі обмінюються між собою
представники компанії КОЕ та Підрядник стосовно виконуваних робіт, не є
обов‟язковою для виконання будь-якою з сторін. Будь-яке повідомлення
повинно бути у письмовій формі та за підписом представників обох сторін,
Компанії та Підрядника.
3

Відповідаль
Підрядник зобов‟язаний призначити постійних відповідальних за безпеку
ні за безпеку на місцях з метою забезпечення належної в рамках проекту безпеки та
на місяцях:
контролю за станом здоров‟я. Особа, призначена відповідальною за безпеку
на місцях, повинна мати відповідні навички та знання, які вимагають
компанії KOЕ, викладені нижче, для того, щоб гарантувати безпеку на
робочому місці. Відповідальний за безпеку на місцях повинен відповідати
наступним мінімальним кваліфікаційним вимогам компанії КОЕ:
a) Наявність відповідного диплома, свідоцтва чи досвіду роботи у сферах,
пов‟язаних з охороною праці; або наявність поглиблених знань, тренувань та
досвіду роботи у цій галузі.
б) Відповідальна особа Підрядника повинна бути здатною виявити існуючі
та можливі ризики в навколишньому середовищі та робочих умовах, що
включають в себе антисанітарні умови, ризик чи небезпеку для працівників
та мати відповідні повноваження для прийняття заходів щодо їх усунення.
в) Наявність повноважень для усунення з робочого місця працівника, який
порушує вимоги даного Положення та/або який не виконує правила безпеки,
передбачені компаніями КОЕ для відповідного проекту, що були повідомлені
Підряднику у письмовій формі.
г) Підрядник повинен подати прізвища та свої рекомендації стосовно осіб,
запропонованих на посаду Відповідальних за безпеку на місцях директору з
ОП та ОНС компанії КОЕ або його уповноваженому представнику для
погодження, перед початком робіт на місцях. Компанія KOЕ залишає за
собою право, на свій власний вибір, відхилити кандидатуру, що була
запропонована Підрядником на посаду Відповідального за безпеку на
місцях.
д) Виключна відповідальність Відповідального за безпеку на місцях
зводиться до функції гарантування безпеки та навчання, огляд та повна
відповідність правилам безпеки та охорони здоров‟я; Відповідальний
повинен бути на місці виконання робіт впродовж всього часу виконання
робіт співробітниками, що йому підпорядковуються.
е) Відповідального за роботу на місцях, призначеного Підрядником, можуть
попросити проводити аудит/перевірки у відповідності до форми,
запровадженої департаментом ОП та ОНС компанії КОЕ, та можливо, на
прохання представника KOЕ, який відповідає за безпеку, відправляти
інформацію про результати перевірки по факсу, в кінці кожної зміни до
операційного департаменту КОЕ. Ця форма перевірки не є заміною
документів, які вимагає керівництво Підрядника. Будь-які недоліки (стосовно
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питань безпеки, ділових стосунків чи порушень) повинні бути
документально оформлені, відправлені адресату та якнайшвидше усунені
Підрядником.
4

Застосування
правил
безпеки:

Підрядник несе відповідальність за здоров‟я та безпеку працівників, які
йому
підпорядковуються.
Підрядник
несе
відповідальність
за
виконання/застосування цих правил, так само як і інших визначених правил
безпеки. Компанії KOЕ залишають за собою право оцінювання рівня
безпеки роботи Підрядника з метою визначити, чи відповідає цей рівень
вимогам KOЕ, викладеним у даному Положенні, державним нормам та
іншим діючим постановам чи стандартам. Оцінка не означає прийняття
принципів роботи чи програм безпеки Підрядника, так само як і не звільняє
Підрядника від повної відповідальності за виконання відповідних постанов,
необхідних для забезпечення безпеки їх працівникам та іншим поблизу їхніх
робочих місць.

5

Загрожуюча
небезпека:

Підрядник повинен гарантувати, що він не створить ситуацію загрожуючої
небезпеки, що насувається. Небезпека, що насувається – це ситуація, коли
існує реальна можливість ризику, який може призвести до смерті чи
серйозної фізичної шкоди.
Коли трапляється ситуація загрожуючої небезпеки, трудова діяльність
повинна бути зупинена та працівники повинні бути усунені від ризику
миттєво. Повинні бути прийняті міри для виправлення ситуації перед тим, як
розпочнеться робота. Виправні заходи повинні бути задовольняючими для
компанії КОЕ. В разі виникнення спору, KOЕ залишає за собою право через
директора ОП та ОНС KOЕ або уповноваженого ним представника,
визначити, чи існує загроза ризику.
Підрядник не може виставляти претензії будь-якого характеру до KOЕ за
будь-які затримки, зупинення роботи або затримки в графіку виконання
робіт, що виникають в результаті виконання правил безпеки KOЕ,
встановлені даним Положенням.

6

Небезпечні
хімікати та
відходи,
проливи та
викиди
в
атмосферне
повітря:

В залежності від об‟єму робіт, Підрядника можуть попросити провести
перевірку рухомого майна та/або участку для того, щоб гарантувати
працівникам, які працюють під його керівництвом, захищеність від
ризику/дії хімікатів. Він повинен проінструктурувати своїх працівників
стосовно поводження з усіма небезпечними речовинами. Підрядник несе
відповідальність за гарантії того, що робота з хімікатами проводиться у
відповідності до вимог цього Положення, діючого законодавства України,
норм з охорони праці та охорони навколишнього середовища, інших
нормативних документів та правил, що регламентують правила поводження з
хімікатами та повідомляти представника КОЕ, відповідального за роботу з
підрядниками, про будь-які небезпечні умови, що виявлені на території/в
приміщеннях, що контролюються КОЕ.
Підрядник, який приносить
небезпечні хімічні речовини на територію/майно KOE, повинен мати
письмовий документ, де зазначена інформація щодо властивостей речовини,
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ризики, пов„язані із використання цієї речовини, шкоди, яку ця речовина
може заподіяти у випадку неналежного використання, та заходів, яких
необхідно вжити для надання допомоги людям, в разі, якщо заподіяно шкоду
здоров„ю або навколишньому середовищу . Цей документ та відповідна
специфікація хімічної речовини (MSDS) повинні зберігатися на місці
виконання робіт та надаватися КОЕ, в разі вимоги. Підрядник повинен
гарантувати, що всі ємкості з небезпечними хімікатами мають відмітку з
зазначеною назвою продукту, інформацію про їх шкоду для здоров‟я та
навколишнього середовища та ім‟я представника Підрядника, що є
відповідальним над здійсненням контролю щодо належного використання
хімічної речовини. Підрядники повинні гарантувати наявність відповідних
промивних засобів швидкої дії (проточна вода, або засоби для промивання
очей), якщо вони працюють з/чи поряд з їдкими хімікатами та засобів
ліквідації та усунення наслідків проливів таких речовин.
Підрядник має дотримуватися вимог Замовника із поводження з побутовими,
будівельними, небезпечними відходами, а саме: не допускати їхнього
змішування, несанкціонованого видалення або потрапляння з навколишнє
середовище. Підрядник має забезпечити мінімальні умови зберігання
вищезазначених типів відходів на своїй території (промарковані криті
контейнери, піддони, засоби ліквідації проливів хімічних речовин).
Підрядник має укласти договори на утилізацію побутових, будівельних та
небезпечних відходів із спеціалізованими організаціями, які мають ліцензії
на утилізацію.
Підрядник має забезпечити системи стримування на ліквідації проливів для
обладнання та ємностей, що містять трансформаторне масло та інші
матеріали.
Підрядник має вжити заходів для недопущення викидів небезпечних речовин
у атмосферне повітря, грунт на водойми. В разі наявності викидів
небезпечних речовин у атмосферне повітря від організованих або
неорганізованих джерел викидів Підрядник має отримати дозвіл на викиди в
атмосферне повітря.
7

8

9

Перелік
працівників,
які
мають
повноважен
ня
Прибуття/
вибуття
з
території
КОЕ:
Інструктаж з
охорони
праці

Підрядники повинні подати представнику KOЕ перелік працівників, які
виконуватимуть роботи, передбачені контрактом. Цей перелік має містити
прізвища та опис кваліфікацій кожного працівника.
Підрядники повинні дотримуватись вимог цього Положення

До початку виконання робіт, всі підрядники та їх працівники повинні пройти
інструктаж з техніки безпеки, охорони праці та охорони навколишнього
середовища на місцях перед початком роботи. Всі працівники підрядника
повинні будуть розписатися у відомостях відвідування

ПОРЯДОК
К-ПР01-05/310

доступу до інфраструктури шляхом надання в користування
опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ ПАТ «Київобленерго»

Редакція № 1

Діє _з 05. 11. _.2015

Сторінка - 29 - з 64

10

Повідомлен Підрядники несуть відповідальність за надання їх працівникам та
ня
та працівникам субпідрядника всієї інформації про безпеку, наданої KOЕ.
тренінги:
Підрядники несуть відповідальність за те, щоб працівники, які працюють під
їх контролем, отримали точні вказівки стосовно використання обладнання та
засобів, якими вони користуються та процедур безпечної роботи, яким
необхідно слідувати. Підрядник несе відповідальність за проходження
працівниками відповідного навчання, необхідного у відповідності з діючими
державними нормами щодо охорони праці, охорони навколишнього
середовища та іншими нормативними документами, що стосуються виду/
типу робіт, що виконується Підрядником.

11

Зловживанн
я алкоголем
та
наркотични
ми
засобами:

На робочих місцях в компанії KOЕ суворо заборонені наркотичні засоби та
алкоголь. Компанія KOЕ очікує, що всі їх Підрядники поділятимуть ці
цінності та дотримуватимуться суворої заборони вживання алкоголю та
наркотичних засобів. Крім того, KOЕ забороняє підрядникам та їх
працівникам:


Вживати та зберігати алкогольні напої під час знаходження
території/ в приміщеннях, що знаходяться у власності КОЕ.



Приносити на роботу на території/ в приміщеннях KOЕ заборонені до
вживання чинним законодавством наркотичні речовини, та/або
з„являтися на роботу під дією наркотичних речовин або алкоголю.



Дозволяти працівникам виконувати роботи, які передбачають
використання важкого обладнання або роботи на висоті, в разі, якщо
вони приймали приписані ліки, що можуть викликати сонливість або
іншим чином послабити здатність виконання робіт у безпечний
спосіб.

на

12

Ненадійна
та/або
невідповідна
поведінка:

Про поведінку будь-якого з працівників Підрядника, який вважається
нездатним виконувати його/її роботу у безпечний спосіб аба демонструє
поведінку, що не відповідає робочому місцю, буде повідомлено
Координатора/відповідального Підрядника для проведення перевірки та
можливого усунення з робочого місця. KOЕ ніколи не допустить поведінки,
що може призвести до загрози, залякування чи примусу працівників KOЕ,
іншого Підрядника чи будь-якої людини.

13

Зброя:

Зберігання вогнепальної зброї та інших небезпечних чи шкідливих пристоїв
чи речовин суворо заборонено в приміщеннях чи на території KOЕ без
відповідного дозволу.

14

Повідомлен
ня
про
нещасний
випадок та
екологічний

Підрядник повинен миттєво письмово повідомляти службу ОП та ОНС КОЕ
про всі інциденти та небезпечні ситуації, які мають до нього відношення,
включаючи, але не обмежуючись тими, де потребується медична допомога,
нанесено шкоду майну, допущено значного промаху, нанесено шкоду
навколишньому середовищу. (Промах визначається як ненавмисно вчинений,
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незапланований та неочікуваний випадок, що міг, але не призвів до фізичної
чи майнової шкоди.)
В разі настання нещасного випадку Підрядник зобов„язаний письмово
повідомити KOЕ на протязі 24 годин з моменту нещасного випадку, про
обставини за яких стався нещасний випадок, шкоду, що була заподіяна
людям та/або устаткуванню.
Звіт Підрядника про проведене розслідування причин серйозних ушкоджень
чи допущених промахів повинний бути надісланий до служби безпеки КОЕ
не пізніше ніж за три дні після інциденту. Серйозною вважається шкода
та/чи хвороба, що є письмово зареєстрованою.

15

Інструктаж
перед
проведенням
робіт:

Підрядник повинен проводити та підтверджувати документально (подавати
списки
працівників)
інструктажі
з
працівниками,
які
йому
підпорядковуються перед початком кожного робочого дня. Додатковий
інструктаж слід проводити при появі значних змін у роботі, що може
спричинити небезпеку працівникам. Підрядник повинен додати копії
документів про проведення інструктажу до наряду на виконання певних
робіт.

16

Зустрічі
безпеці:

17

Спецодяг та
засоби
індивідуальн
ого захисту

Якщо діючими державними нормами з охорони праці не вимагаються інші
засоби персонального захисту, працівники підрядника працюють в захисних
касках, захисному взутті, в костюмі з довгими штанами та рукавом Носити
шорти, безрукавки та сандалі заборонено. Під час виконання деяких робіт
необхідно вдягати костюм з довгими штанами та рукавом При реальній
загрозі дії спалаху дуги, працівники, які піддаються цьому впливу, повинні
одягати спецодяг, що затверджений КОЕ для застосування в таких
небезпечних умовах.

18

Санітарні
умови,
господарськ
а робота та
поводження
з відходами

Підрядник має забезпечити наявність запасів питної води. Робочі місця
повинні відповідати санітарним нормам.

по Щонайменше один з представників Підрядника зобов‟язаний відвідувати
зібрання по безпеці, які проводитимуться на місці згідно графіка,
запропонованого представником КОЕ.

Підрядник підтримує робоче місце у чистоті, охайному та організованому
вигляді. Відходи та сміття заборонено накопичувати. Для полегшення
ведення
господарсько-організаційної
роботи,
Підрядник
повинен
запровадити наступну практику:
а)

б)

В процесі будування, перебудови чи ремонтних робіт,опалубки та
залишки пиломатеріалів з виступаючими цвяхами та решта
будівельного сміття повинна бути прибрана з робочої зони, проходів та
сходів як у самому приміщенні так і навкруги нього.
Займистий скраб та сміття повинні прибиратись в процесі роботи через
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певні проміжки часу .
Підрядник повинен забезпечити наявність/використовувати відповідні
сховища/контейнери для сортування та роздільного збирання
промислових та будівельних відходів, побутового сміття, промасленого
ганчір‟я, відпрацьованих мастил, азбестовміщуючих відходів.
Всі розчинники повинні зберігатись в погоджених,помічених
контейнерах. Не дозволяється зливати відпрацьовані рідкі відходи у
зливову каналізацію та грунт.
Безпечні бідони повинні використовуватись для обробки та
використання займистих речовин, таких як газолін.

Медичні
Підрядник повинен запровадити план надання надання допомоги у екстрених
послуги та випадках під час здійснення діяльності КОЕ.на місцях. Підрядник повинен
виклик
гарантувати наявність засобів для надання першої медичної допомоги для
швидкої:
працівників, що працюють під його керівництвом. Підрядник повинен
забезпечити наявність щонайменше одного працівника, який має сертифікат,
підтверджуючий право надання першої медичної допомоги та працюватиме
позмінно, допомагаючи у випадку отримання травми працівником чи
невідкладної медичної допомоги. Підрядники повинні гарантувати наявність
відповідних швидкої дії промивних засобів (проточна вода, або засоби для
промивання очей), якщо вони працюють з/чи поряд з їдкими хімікатами.
Виконуючи роботи у приміщенні замовника та громадських приміщеннях,
Підрядник повинен дотримуватись наступних вимог:
а)
Працівники, що працюють під контролем Підрядника, повинні
виконувати свою роботу професійно, як представники КОЕ.
б)
Працівники, що працюють під контролем Підрядника, повинні
виконувати роботу обережно у приміщеннях замовника. Вони повинні
попереджати про будь-які сторонні предмети чи іншу небезпеку, таку як
розбиті пляшки, ін. на перехожій частині, що можуть завдати шкоди.
Про серйозну небезпеку, таку як злий собака, несправні східці та ін.
необхідно повідомити представника KOE у випадку, якщо цю небезпеку
не можна попередити власними заходами Підрядника.
в)
Прохід через ворота до лічильників та комірок (розподільчого
пристрою) дозволяється, коли це необхідно. Працівники Підрядника не
повинні намагатись перелізти через огорожу у житловій зоні. Якщо
ворота зачинені, дверний засув не можна чіпати, а попросити зробити
так, щоб дозволили увійти. Якщо необхідно увійти терміново, потрібно
повідомити про це представника КОЕ, відповідального за роботу з
підрядниками/інспектора з безпеки для того щоб отримати дозвіл на
прохід.
г) Про ушкодження, отримані в результаті нападу собаки, необхідно
терміново повідомити представника КОЕ, відповідального за роботу з
підрядниками/інспектора з безпеки.
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д) Виконуючи роботи в громадських місцях, необхідно дотримуватись
прийнятих правил та положень, зменшуючи ступінь ризику та
незручностей для населення. Підрядник повинен прикласти всі зусилля
для того, щоб скоротити строк виконання робіт у публічних місцях.
е)
Підрядник несе особисту відповідальність за шкоду нанесену
споживачу чи здоров‟ю населення або майну, яка спричинена
працівниками, що працюють під його наглядом.
20. Перелік нормативних документів, актів та Положень, обов‟язкових до виконання Підрядником:
20.1. Положення про медичний огляд працівників певних категорій
ДНАОП 0.03-4.02-94.
20.2. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-05
20.3. Закон України про охорону праці.
20.4. Норми безплатної видачі спеціального одягу , спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі.
Затверджено наказом № 241 від 01.11.2004 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29
грудня 2004р за № 1663/10262.
20.5. Інтегрована політика ПАТ « Київобленерго» у сфері якості, охорони праці та
охорони
навколишнього середовища.
20.6. Положення «Управління безпекою та охороною навколишнього середовища підрядних
організацій при проведенні робіт на об‟єктах ПАТ «Київобленерго». КОЕ 1.02.001
20.7. Правила безпечної експлуатації електроустановок. НПАОП 40.1-01-97
20.8. Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі
України. НАПБ В.01.034-2005/111
20.9. Правила експлуатації електрозахисних засобів. ДНАОП 1.1.10-1.07-01
20.10. Правила безпечної роботи з інструментом і пристроями. ДНАОП 1.1.10-04-01
20.11. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
НПАОП 0.00-1.01-07
20.12. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. НПАОП 0.001.07-94
20.13. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
20.14. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок,
повітропроводів і газопроводів.
20.15. Правила безпеки систем газопостачання України. ДНАОП 0.00-1.20-98
20.16. Правила улаштування електроустановок.
20.17. Правила будови і безпечної експлуатації підйомників.
20.18. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила
20.19. Державні будівельні норми і правила.
20.20. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах.
20.21. Правила охорони праці на автомобільному транспорті.
20.22. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
20.23. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
20.24. Закон України «Про відходи».
20.25. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
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20.26. Закон України «Про охорону атмосферного повітря».
20.27. Водний кодекс України.
20.28. Кодекс України про надра.
20.29. Земельний кодекс України.
20.30. Закон України «Про металобрухт».
20.31. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
21.32. Лісовий кодекс України.
Погождення Підрядника виконувати правила
«_______________________________________________________________»(“Підрядник”) ознайомився з
правилами безпеки, застереженнями та загально прийнятними стандартами, що зазначені в
Положеннях для Підрядника. Підрядник розуміє та погоджується з усіма вимогами, викладеними
тут, та засвідчує це підписом свого уповноваженого представника. Підрядник також розуміє та
визнає, що його Представник/Координатор повинен гарантувати, що будь-хто з керівників проекту,
прораби/бригадири та решта працівників, які залучені до роботи в проекті, повністю ознайомлені з
усіма умовами, викладеними тут.

Пу

Власник мереж :
Публічне Акціонерне Товариство
«Київобленерго»
Адреса юридична:
08132, Україна,Київська обл.,
Києво - Святошинський р-н.
м. Вишневе, вул. Київська 2-Б
Адреса поштова:
04136, Україна,
м. Київ, вул. Стеценка 1-А
Код ЄДРПОУ 23494714
ІПН 232431810368
Свідоцтво № 200125665
п/р 26000010517301
в ПАТ «Альфа - Банк»
МФО 300346

_____________________ /_____________ /
«_____»________________20___р.

Підрядник:
«____________________________»
Місцезнаходження:
Поштова адреса:
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Додаток 3
до «Порядку доступу до інфраструктури
шляхом надання в користування
опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ
ПАТ «Київобленерго»»

Договір №______
про доступ до інфраструктури
(опор повітряних ліній напругою 0,4/10 кВ)
м. ________

«__» ___________201 р.

Публічне акціонерне товариство «Київобленерго», що надалі іменується
«Власник
мереж»,
в
особі
_____________________________________________________________, що діє на підставі
__________________________________, з однієї сторони, та
__________________________________________________, що надалі іменується
«Замовник», в особі ______________________________________________________, що діє
на підставі _____________________________________________, з іншої сторони, а в
подальшому разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. За цим Договором Замовник оплачує та отримує переважне право доступу до
інфраструктури шляхом використання на території ________________________ району
Київської області місця на опорах ліній електропередач 0,4/10 кВ для сумісного
підвішування ліній волоконно-оптичного кабелю зв'язку, з необхідним комутаційним та
іншим обладнанням (ВОЛЗ), у відповідності з умовами даного Договору, а Власник мереж
забезпечує доступ до інфраструктури – опор повітряних ліній напругою 0,4/10 кВ.
1.2. Загальна кількість місць на опорах ліній електропередач 0,4/10 кВ, доступ до яких
надається під використання для сумісного підвішування волоконно-оптичного кабелю
зв‟язку, визначається схемою проходження ВОЛЗ із зазначенням місця розташування опор
(Додаток №1 до цього Договору).
2. Вартість послуг та порядок розрахунків
2.1.
Вартість послуги з надання доступу до інфраструктури Замовником становить –
_______ грн. в т.ч. ПДВ – _______ грн. за місяць користування місцем на одній опорі
повітряних ліній електропередач 0,4/10 кВ. Загальна вартість Договору встановлюється
шляхом підписання Сторонами Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №2 до
цього Договору).
2.2.
Оплата послуги з надання доступу до інфраструктури за поточний і два наступні
місяці вноситься Замовником в поточному місяці на умовах попередньої оплати, на основі
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авансового рахунку, сформованого Власником мереж. В подальшому оплата здійснюється
Замовником за наступний неоплачений місяць на умовах 100% попередньої оплати, на
основі авансового рахунку, сформованого Власником мереж до 10-го числа кожного місяця.
2.3. Оплата здійснюється у національній валюті України, шляхом безготівкового
перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Власника мереж, зазначений в
рахунку. Замовник сплачує рахунок до 20-го числа місяця, в якому рахунок був
сформований Власником мереж.
2.4. Сторони щомісячно засвідчують факт надання послуг документом «Акт про надання
послуг».
2.5. На початку кожного наступного місяця Власник мереж надає Замовнику комплект
документів:
акт про надання послуг (2 примірника, по одному для кожної Сторони);
електронну податкову накладну.
2.6. Один екземпляр підписаного «Акту про надання послуг» Замовник повинен підписати
та повернути Власнику мереж не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним. По
закінченню кожного календарного року в межах терміну дії даного Договору Сторони
проводять звіряння взаєморозрахунків по всіх оплатах.
2.7.
Вартість щомісячної плати за послуги з надання доступу до інфраструктури у випадку
зміни тарифів, податків і витрат на утримання опор може бути переглянута Власником
мереж в односторонньому порядку. Зміна загальної вартості Договору та щомісячної
вартості послуг з надання доступу до інфраструктури під час дії Договору оформлюється
додатковою угодою.
2.8. За допуск на виконання робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) Замовником стягується плата
відповідно до затвердженого кошторису (розрахунку), що також включає витрати Власника
на організацію технічного нагляду за проведенням робіт, на використання транспорту, на
оперативні переключення та інші необхідні витрати Власника, пов‟язані з наданням
Замовнику допуску на виконання робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ), та сплачується Замовником
протягом 7 (семи) днів з моменту виставлення рахунку.
2.9. Датою надання можливості розміщення на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) волоконно –
оптичних ліній зв‟язку Замовника вважається дата оплати рахунку згідно з пунктом 2.8.
даного Договору.

3. Права та обов’язки сторін
3.1. Власник мереж має право:
3.1.1. Вчасно отримувати від Замовника плату згідно даного Договору.
3.1.2. Переглядати вартість щомісячної плати у відповідності до п.2.7 цього Договору.
3.1.3. Отримувати інформацію, в тому числі оперативну, щодо технічного стану волоконнооптичного кабелю зв'язку, що підвішується до повітряної лінії електропередач.
3.1.4. На доступ та огляд волоконно-оптичного кабелю зв'язку при виконанні будівельномонтажних робіт.
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3.1.5. Вимагати здійснення Замовником демонтажу волоконно-оптичного кабелю зв'язку,
що підвішений на опорах повітряної лінії електропередач, у разі невиконання Замовником
умов даного Договору та/або вимог законодавства чи законних вимог контролюючих органів
стосовно такого демонтажу.
3.1.6. Самостійно або із залученням третіх осіб демонтувати ВОЛЗ Замовника у разі: а)
невиконання останнім у встановлений строк вимоги, передбаченої п.3.1.5 цього Договору; б)
невиконання Змовником умов цього Договору, дострокового розірвання Договору або
закінчення строку дії Договору; в) проведення капітального ремонту чи реконструкції
повітряної лінії електропередач.
3.1.7. На компенсацію усіх затрат, понесених у зв‟язку із необхідністю проведення
демонтажу ВОЛЗ та іншого обладнання Замовника у разі неналежного виконання чи
невиконання ним умов Договору, розірвання Договору, закінчення строку дії Договору.
3.1.8. Розірвати Договір в односторонньому порядку у разі невиконання Замовником умов
цього Договору.
3.2. Власник мереж зобов‟язаний:
3.2.1. Не надавати третім особам право користування опорами ліній електропередач 0,4/10
кВ для сумісного підвішування ліній волоконно-оптичного кабелю зв'язку, які зазначені на
схемі у відповідності до п.1.2 цього Договору протягом строку дії цього Договору. Такий
обов‟язок не поширюється на випадки існування технічної можливості одночасного
використання цих же опор іншими особами.
3.2.2. Належним чином виконувати умови даного Договору.
3.2.3. Повідомляти Замовника про виявлені дефекти чи пошкодження на об‟єктах
повітряної лінії , щодо яких надається послуга з надання доступу до інфраструктури за цим
Договором.
3.2.4. Повідомляти Замовника про проведення капітального ремонту чи реконструкції
повітряної лінії електропередач із підвішеним волоконно-оптичним кабелем зв'язку не
пізніше ніж за десять календарних днів до проведення ремонту чи реконструкції.
3.3. Замовник має право:
3.3.1. На отримання інформації щодо технічного стану опор повітряних ліній
електропередач, щодо яких надається послуга з надання доступу до інфраструктури.
3.3.2. Вимагати від Власника мереж належного виконання умов даного Договору.
3.3.3. У встановленому порядку виконувати роботи із розміщення (сумісного підвішування)
ВОЛЗ (ліній зв‟язку, Інтернету, кабельного телебачення) на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4/10 кВ
відповідно до погодженого проекту.
3.3.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку на умовах, визначених цим Договором.
3.4. Замовник зобов‟язаний:
3.4.1. Належним чином виконувати умови даного Договору, зокрема, щодо порядку та
строків внесення плати за отримані послуги з надання доступу до інфраструктури та за
допуск на виконання робіт на ПЛ.
3.4.2. При виконанні будівельно-монтажних робіт з підвішування ВОЛЗ дотримуватись
ПТЕ, ПУЕ, Правил безпечної експлуатації електроустановок, виробничих інструкцій та
інструкцій з охорони праці.

ПОРЯДОК
К-ПР01-05/310
Редакція № 1

доступу до інфраструктури шляхом надання в користування
опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ ПАТ «Київобленерго»
Діє _з 05. 11. _.2015

Сторінка - 37 - з 64

3.4.3. На вимогу Власника мереж здійснювати демонтаж волоконно-оптичного кабелю
зв'язку, що підвішений на опорах повітряної лінії електропередач, у разі невиконання
Замовником умов даного Договору, розірвання Договору або закінчення строку його дії. У
разі відмови Замовника виконати вимоги Власника мереж, Замовник зобов‟язаний
здійснити компенсацію усіх затрат, понесених Власником мереж у зв‟язку із необхідністю
проведення демонтажу обладнання Замовника та оплатити за весь час користування
опорами ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4/10 кВ до дати проведення такого демонтажу Власником мереж.
3.5. Сторони зобов‟язуються у своїх правовідносинах, що виникають з умов даного
Договору, дотримуватись діючих нормативних актів, що регулюють правила техніки безпеки
та охорону праці.
3.6. Сторони зобов‟язуються дотримуватися внутрішнього акту Власника мереж щодо
дотримання норм охорони праці та охорони навколишнього середовища компаніями
(суб‟єктами господарювання), що співпрацюють з Власником мереж, які є Додатком №3 до
даного Договору.
3.7. Всі роботи на діючих повітряних лініях 0,4/10 кВ повинні виконуватися із задіянням
технічного персоналу Власника мереж для технічного нагляду і контролю за проведенням
робіт (окрім обходів і оглядів).
3.8. Допуск персоналу будівельно-монтажних організацій і організацій, що експлуатують
волоконно-оптичні кабелі зв'язку до робіт в охоронній зоні ліній електропередач
здійснюється відповідно до «Правил безпечної експлуатації електроустановок».
3.9. Механізми, пристосування та інструменти, що використовуються при роботах на
повітряних лініях (ПЛІ, ПЛЗ) з ОКСН, повинні бути справні і застосовуватися відповідно до
вимог Держгірпромнагляду, Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, вимог
інструкцій з охорони праці та інструкцій з експлуатації цих механізмів та пристроїв.
4. Відповідальність сторін
4.1. У разі недотримання строків оплати рахунків зазначених в п.2.2, 2.3 та п. 2.8 даного
Договору, Замовник сплачує Власнику мереж пеню у розмірі подвійної облікової ставки
НБУ за кожний день прострочення платежу включно до дати фактичної повної оплати.
4.2. Замовник несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов‟язань,
що передбачені пунктами 3.4. - 3.9. цього Договору у вигляді штрафу у десятикратному
розмірі суми наданих послуг в місяці, що передує місяцю, в якому виявлені порушення.
4.3. На об‟єктах, що використовуються для сумісного підвішування ВОЛЗ та обумовлені в
даному Договорі, пошкодження, спричинені стихійними явищами та іншими обставинами
непереборної сили, усуваються відповідними власниками повітряних ліній та волоконнооптичного кабелю зв'язку кожним у своєму господарстві, власними силами з використанням
власних матеріалів.
4.4. Власник мереж не несе відповідальності перед Замовником за демонтаж волоконнооптичного кабелю зв'язку власними силами чи за власний рахунок, якщо це сталось
внаслідок невиконання умов даного Договору зі сторони Замовника, розірвання даного
Договору або у разі закінчення строку дії Договору.
4.5. Власник мереж не несе відповідальності за збереження волоконно-оптичного кабелю
зв'язку, іншого обладнання Замовника чи його пошкодження третіми особами.
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4.6. У випадку виявлення Власником мереж нецільового використання Замовником опор
ліній електропередач 0,4/10 кВ, Замовник сплачує штраф у розмірі 10 000,00 (десять тисяч)
грн.
4.7. У випадку завдання Власнику мереж збитків внаслідок дій або бездіяльності
Замовника, Замовник зобов‟язується в повному розмірі компенсувати Власнику мереж всі
витрати, в тому числі і понесені на відновлення ліній електропередач.
5. Особливі умови
5.1. Реорганізація (перетворення) однієї із Сторін не є підставою для розірвання цього
Договору, або змін його, без попереднього узгодження.
5.2. Власник мереж є резидентом України та платником податку на прибуток і сплачує
цей податок на загальних підставах за базовою (основною) ставкою, зазначеною у підпункті
136.1 статті 136 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу
України.
5.3. Замовник є резидентом України та платником податку на прибуток і сплачує цей
податок на загальних підставах за базовою (основною) ставкою, зазначеною у підпункті
136.1 статті 136 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу
України.
5.4. У випадку зміни статусу платника податку, свого місцезнаходження, банківських та
інших реквізитів, про початок процедури реорганізації або ліквідації однією із Сторін, ця
Сторона зобов‟язується повідомити іншу Сторону про зміни протягом 10 (десяти)
календарних днів з моменту настання відповідної події.
6. Порядок вирішення спорів
6.1. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. Спори між Сторонами з
питань, щодо яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства
України Господарським судом.
7. Строк дії та умови зміни, розірвання договору
7.1.
Даний Договір набуває чинності з «____» __________ 20 ___ р. та діє до моменту
укладення між Сторонами договору про використання опор повітряних ліній електропередач
0,4/10 кВ на місця, щодо яких надається послуга з надання доступу до інфраструктури, для
сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв‟язку, але не більше року.
7.2. Договір може бути розірваний Власником мереж в односторонньому порядку у разі
несплати Замовником послуг згідно п. 2.2 та п.2.3 Договору до 20-го числа місяця, в якому
рахунок був сформований Власником мереж, шляхом направлення Замовнику
повідомлення про розірвання договору не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати
розірвання Договору. Сторони дійшли згоди, що Договір вважатиметься розірваним з дати,
що вказана Власником мереж в листі про дострокове розірвання Договору, у випадку
дотримання зазначених в цьому пункті строків.
7.3. Договір може бути розірваний Замовником в односторонньому порядку при умові
направлення Власнику мереж повідомлення про розірвання договору не пізніше, ніж за 60
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календарних днів до дати розірвання Договору та відсутності на цю дату заборгованості за
Договором.
7.4. Дія Договору також припиняється:
за згодою Сторін;
у зв‟язку із закінченням строку дії Договору;
за рішенням суду.
7.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов‟язки за цим Договором
третій стороні.
7.6. Договір складений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну
силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
7.7. Всі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в
письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.
7.8. Сторони домовились, що даний Договір, додатки та додаткові угоди до даного Договору,
а також первинні та інші документи, які будуть оформлятися Сторонами у відповідності до
умов даного Договору, мають бути підписані уповноваженими особами обох Сторін та
скріпленні печатками (при наявності).
7.9. Усі додатки до Договору є його невід‟ємними частинами.
8. Форс – мажорні обставини
8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та/або чинним в Україні
законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона
доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили /форс-мажору,
визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчене у визначеному цим
Договором порядку.
8.2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні
події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або
всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього
заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути),
включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені,
урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та
антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові
епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади,
громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а
також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи
місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи
названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово
перешкоджають такому виконанню.
8.3. Настання обставин непереборної сили має бути засвідчено довідкою компетентного
державного органу, що визначений чинним в Україні законодавством, або ТПП України.
8.4. Сторона, що має намір послатися на обставини непереборної сили, зобов'язана
невідкладно з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру
існуючих перешкод, але не пізніше ніж протягом п‟яти календарних днів, письмово
повідомити іншу Сторону про наявність обставин непереборної сили та їх вплив на
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виконання цього Договору, підтверджуючи таке документом, передбаченим п 8.3. цього
Договору. В протилежному випадку Сторона позбавляється права посилатися на дію
обставин непереборної сили як на причину невиконання/неналежного виконання своїх
обов‟язків за цим Договором.
8.5.
Якщо обставини непереборної сили та/бо їх наслідки тимчасово перешкоджають
виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом
якого воно є неможливим. При цьому строк виконання зобов'язань по цьому Договору
відповідно продовжується на термін дії відповідної обставини непереборної сили, але не
більше ніж на 3 місяці. Якщо вказані обставини чи їх наслідки тривають більше, ніж 3 місяці,
то жодна з Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків за
можливі втрати.
8.6. У разі, якщо обставини форс - мажор (або їхні наслідки) продовжуються більше, ніж 6
(шість) місяців, Сторони за взаємною згодою можуть розірвати даний Договір.
9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

«Власник мереж»:

«Замовник»:

Місцезнаходження:
Адреса поштова:
Код ЄДРПОУ
ІПН
Свідоцтво №
п/р
в
МФО

Місцезнаходження:
Адреса поштова:
Код ЄДРПОУ
ІПН
Свідоцтво №
п/р
в
МФО

___________________ /___________/

__________________ /___________/

«_____»________________201__р.

«_____»________________201__р.
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Додаток №1
до Договору №____ «___»__________201 р.

Схема проходження ВОЛЗ із зазначенням місця розташування опор
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Додаток №2
до Договору №____ «___»__________201 р.

Протокол узгодження договірної ціни
Ми,
що
нижче
підписалися,
від
імені
Власника
мереж,
_________________________________________________________, та від імені Замовника,
_____________________________________________, засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди
про розмір договірної ціни у сумі - _____ (___________________ ), в т.ч. ПДВ - ___(____________)
грн. на місяць за надання послуги з доступу до інфраструктури шляхом використання місць на
опорах ліній електропередач 0,4/10 кВ під сумісну підвіску ліній волоконно-оптичного кабелю
зв‟язку на - ___ опорах з урахуванням вартості послуги за доступ до інфраструктури шляхом
використання одного місця на одній опорі повітряних ліній електропередачі ____ кВ в сумі ______
грн., в т.ч. ПДВ- _____ грн. на місяць.
Дійсний протокол є підставою для взаємних розрахунків і платежів між Власником мереж і
Замовником.

«Власник мереж»:
Публічне акціонерне товариство
«Київобленерго»

«Замовник»:

Місцезнаходження:
Адреса поштова:
п/р
в
МФО
код ЄДРПОУ
Свідоцтво №
ІПН №

Місцезнаходження:
Адреса поштова:
п/р
в
МФО
код ЄДРПОУ
Свідоцтво №
ІПН №

___________________ /__________/

_________________________/___________/

«_____»________________201__ р.

«_____»________________201__ р.
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Додаток №3
до Договору №____ «___»__________201 р.

Положення
щодо дотримання норм охорони праці та
охорони навколишнього середовища компаніями (суб’єктами господарювання),
що співпрацюють з ПАТ «Київобленерго»
Компанія ПАТ «Київобленерго» (в подальшому - КОЕ) прикладає зусилля/прагне для забезпечення
своїх працівників та Підрядників робочими місцями, які позбавлені можливості явного/певного
ризику та відповідають або перевищують нормам державного регулювання стосовно виробничої
безпеки, охорони здоров‟я та охорони навколишнього середовища. Компанія KOЕ вважає безпеку та
здоров‟я на виробництві фундаментальною цінністю для організації та основним засобом для
вираження загального успіху Компанії. Компанія KOЕ сподівається, що Підрядники, які працюють
на виробничому обладнанні KOЕ чи над проектами, якими керують KOЕ, будуть поділяти ці
цінності.
Правила, політики, процедури та попередження, що містяться у Положенні щодо дотримання техніки
безпеки компаніями, що співпрацюють з KOЕ згідно договору підряду (надалі «Положення), не є
спробою заміни Політики техніки безпеки Підрядника чи програми здоров‟я, при умові, що Політика
техніки безпеки Підрядника відповідає чи перевищує мінімальні вимоги, встановлені у відповідності
з діючими в Україні нормами та положеннями. Співробітники Підрядника, повинні
виконувати/слідувати правила безпеки, встановлені Підрядником, та правила, передбачені цим
Положенням. Інформація про працівників Підрядника, які не виконуватимуть дані правила, буде
передана представнику KOЕ, що призначений відповідальним за нагляд щодо дотримання правил
техніки безпеки Підрядником, та таких працівників буде притягнуто до дисциплінарної
відповідальності або відсторонено з робочих місць. Підрядники, які не зможуть запровадити та
підтримувати вимоги даного Положення, в майбутньому можуть бути не допущені до роботи з
наступними проектами/контрактами компаній KOЕ.
Загальні положення та умови
1

Дотримання
вимог:

Підрядники дотримуються норм діючого українського законодавства та
нормативних стандартів. Це стосується всіх розпоряджень, які мають
відношення до виконуваних робіт. Крім того, Підрядники повинні
виконувати/слідувати всі правила, політики та програми компанії KOЕ, що
мають відношення до виконуваних робіт.

2

Обов‟язок
проінформува
ти:

Підрядник є відповідальним за забезпечення ознайомлення всіх працівників
з вимогами данного Положення щодо дотримання техніки безпеки та
охорони навколишнього середовища. Компанія KOЕ залишає за собою
право повідомити Підрядника, щодо додаткових вимог безпеки, яких має
дотримуватись Підрядник, в залежності від певного типу робіт/ місця їх
виконання, для того, щоб захистити/гарантувати безпеку працівникам
компанії KOЕ, підрядникам, відвідувачам, населенню та майну/активам
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компаній KOЕ. Інформація, якою в усній формі обмінюються між собою
представники компанії КОЕ та Підрядник стосовно виконуваних робіт, не є
обов‟язковою для виконання будь-якою з сторін. Будь-яке повідомлення
повинно бути у письмовій формі та за підписом представників обох сторін,
Компанії та Підрядника.
3

Відповідаль
Підрядник зобов‟язаний призначити постійних відповідальних за безпеку
ні за безпеку на місцях з метою забезпечення належної в рамках проекту безпеки та
на місяцях:
контролю за станом здоров‟я. Особа, призначена відповідальною за безпеку
на місцях, повинна мати відповідні навички та знання, які вимагають
компанії KOЕ, викладені нижче, для того, щоб гарантувати безпеку на
робочому місці. Відповідальний за безпеку на місцях повинен відповідати
наступним мінімальним кваліфікаційним вимогам компанії КОЕ:
a) Наявність відповідного диплома, свідоцтва чи досвіду роботи у сферах,
пов‟язаних з охороною праці; або наявність поглиблених знань, тренувань та
досвіду роботи у цій галузі.
б) Відповідальна особа Підрядника повинна бути здатною виявити існуючі
та можливі ризики в навколишньому середовищі та робочих умовах, що
включають в себе антисанітарні умови, ризик чи небезпеку для працівників
та мати відповідні повноваження для прийняття заходів щодо їх усунення.
в) Наявність повноважень для усунення з робочого місця працівника, який
порушує вимоги даного Положення та/або який не виконує правила безпеки,
передбачені компаніями КОЕ для відповідного проекту, що були повідомлені
Підряднику у письмовій формі.
г) Підрядник повинен подати прізвища та свої рекомендації стосовно осіб,
запропонованих на посаду Відповідальних за безпеку на місцях директору з
ОП та ОНС компанії КОЕ або його уповноваженому представнику для
погодження, перед початком робіт на місцях. Компанія KOЕ залишає за
собою право, на свій власний вибір, відхилити кандидатуру, що була
запропонована Підрядником на посаду Відповідального за безпеку на
місцях.
д) Виключна відповідальність Відповідального за безпеку на місцях
зводиться до функції гарантування безпеки та навчання, огляд та повна
відповідність правилам безпеки та охорони здоров‟я; Відповідальний
повинен бути на місці виконання робіт впродовж всього часу виконання
робіт співробітниками, що йому підпорядковуються.
е) Відповідального за роботу на місцях, призначеного Підрядником, можуть
попросити проводити аудит/перевірки у відповідності до форми,
запровадженої департаментом ОП та ОНС компанії КОЕ, та можливо, на
прохання представника KOЕ, який відповідає за безпеку, відправляти
інформацію про результати перевірки по факсу, в кінці кожної зміни до
операційного департаменту КОЕ. Ця форма перевірки не є заміною
документів, які вимагає керівництво Підрядника. Будь-які недоліки (стосовно
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питань безпеки, ділових стосунків чи порушень) повинні бути
документально оформлені, відправлені адресату та якнайшвидше усунені
Підрядником.
4

Застосування
правил
безпеки:

Підрядник несе відповідальність за здоров‟я та безпеку працівників, які
йому
підпорядковуються.
Підрядник
несе
відповідальність
за
виконання/застосування цих правил, так само як і інших визначених правил
безпеки. Компанії KOЕ залишають за собою право оцінювання рівня
безпеки роботи Підрядника з метою визначити, чи відповідає цей рівень
вимогам KOЕ, викладеним у даному Положенні, державним нормам та
іншим діючим постановам чи стандартам. Оцінка не означає прийняття
принципів роботи чи програм безпеки Підрядника, так само як і не звільняє
Підрядника від повної відповідальності за виконання відповідних постанов,
необхідних для забезпечення безпеки їх працівникам та іншим поблизу їхніх
робочих місць.

5

Загрожуюча
небезпека:

Підрядник повинен гарантувати, що він не створить ситуацію загрожуючої
небезпеки, що насувається. Небезпека, що насувається – це ситуація, коли
існує реальна можливість ризику, який може призвести до смерті чи
серйозної фізичної шкоди.
Коли трапляється ситуація загрожуючої небезпеки, трудова діяльність
повинна бути зупинена та працівники повинні бути усунені від ризику
миттєво. Повинні бути прийняті міри для виправлення ситуації перед тим, як
розпочнеться робота. Виправні заходи повинні бути задовольняючими для
компанії КОЕ. В разі виникнення спору, KOЕ залишає за собою право через
директора ОП та ОНС KOЕ або уповноваженого ним представника,
визначити, чи існує загроза ризику.
Підрядник не може виставляти претензії будь-якого характеру до KOЕ за
будь-які затримки, зупинення роботи або затримки в графіку виконання
робіт, що виникають в результаті виконання правил безпеки KOЕ,
встановлені даним Положенням.

6

Небезпечні
хімікати та
відходи,
проливи та
викиди
в
атмосферне
повітря:

В залежності від об‟єму робіт, Підрядника можуть попросити провести
перевірку рухомого майна та/або участку для того, щоб гарантувати
працівникам, які працюють під його керівництвом, захищеність від
ризику/дії хімікатів. Він повинен проінструктурувати своїх працівників
стосовно поводження з усіма небезпечними речовинами. Підрядник несе
відповідальність за гарантії того, що робота з хімікатами проводиться у
відповідності до вимог цього Положення, діючого законодавства України,
норм з охорони праці та охорони навколишнього середовища, інших
нормативних документів та правил, що регламентують правила поводження з
хімікатами та повідомляти представника КОЕ, відповідального за роботу з
підрядниками, про будь-які небезпечні умови, що виявлені на території/в
приміщеннях, що контролюються КОЕ.
Підрядник, який приносить
небезпечні хімічні речовини на територію/майно KOE, повинен мати
письмовий документ, де зазначена інформація щодо властивостей речовини,
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ризики, пов„язані із використання цієї речовини, шкоди, яку ця речовина
може заподіяти у випадку неналежного використання, та заходів, яких
необхідно вжити для надання допомоги людям, в разі, якщо заподіяно шкоду
здоров„ю або навколишньому середовищу . Цей документ та відповідна
специфікація хімічної речовини (MSDS) повинні зберігатися на місці
виконання робіт та надаватися КОЕ, в разі вимоги. Підрядник повинен
гарантувати, що всі ємкості з небезпечними хімікатами мають відмітку з
зазначеною назвою продукту, інформацію про їх шкоду для здоров‟я та
навколишнього середовища та ім‟я представника Підрядника, що є
відповідальним над здійсненням контролю щодо належного використання
хімічної речовини. Підрядники повинні гарантувати наявність відповідних
промивних засобів швидкої дії (проточна вода, або засоби для промивання
очей), якщо вони працюють з/чи поряд з їдкими хімікатами та засобів
ліквідації та усунення наслідків проливів таких речовин.
Підрядник має дотримуватися вимог Замовника із поводження з побутовими,
будівельними, небезпечними відходами, а саме: не допускати їхнього
змішування, несанкціонованого видалення або потрапляння з навколишнє
середовище. Підрядник має забезпечити мінімальні умови зберігання
вищезазначених типів відходів на своїй території (промарковані криті
контейнери, піддони, засоби ліквідації проливів хімічних речовин).
Підрядник має укласти договори на утилізацію побутових, будівельних та
небезпечних відходів із спеціалізованими організаціями, які мають ліцензії
на утилізацію.
Підрядник має забезпечити системи стримування на ліквідації проливів для
обладнання та ємностей, що містять трансформаторне масло та інші
матеріали.
Підрядник має вжити заходів для недопущення викидів небезпечних речовин
у атмосферне повітря, грунт на водойми. В разі наявності викидів
небезпечних речовин у атмосферне повітря від організованих або
неорганізованих джерел викидів Підрядник має отримати дозвіл на викиди в
атмосферне повітря.
7

8

9

Перелік
працівників,
які
мають
повноважен
ня
Прибуття/
вибуття
з
території
КОЕ:
Інструктаж з
охорони
праці

Підрядники повинні подати представнику KOЕ перелік працівників, які
виконуватимуть роботи, передбачені контрактом. Цей перелік має містити
прізвища та опис кваліфікацій кожного працівника.
Підрядники повинні дотримуватись вимог цього Положення

До початку виконання робіт, всі підрядники та їх працівники повинні пройти
інструктаж з техніки безпеки, охорони праці та охорони навколишнього
середовища на місцях перед початком роботи. Всі працівники підрядника
повинні будуть розписатися у відомостях відвідування
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10

Повідомлен Підрядники несуть відповідальність за надання їх працівникам та
ня
та працівникам субпідрядника всієї інформації про безпеку, наданої KOЕ.
тренінги:
Підрядники несуть відповідальність за те, щоб працівники, які працюють під
їх контролем, отримали точні вказівки стосовно використання обладнання та
засобів, якими вони користуються та процедур безпечної роботи, яким
необхідно слідувати. Підрядник несе відповідальність за проходження
працівниками відповідного навчання, необхідного у відповідності з діючими
державними нормами щодо охорони праці, охорони навколишнього
середовища та іншими нормативними документами, що стосуються виду/
типу робіт, що виконується Підрядником.

11

Зловживанн
я алкоголем
та
наркотични
ми
засобами:

На робочих місцях в компанії KOЕ суворо заборонені наркотичні засоби та
алкоголь. Компанія KOЕ очікує, що всі їх Підрядники поділятимуть ці
цінності та дотримуватимуться суворої заборони вживання алкоголю та
наркотичних засобів. Крім того, KOЕ забороняє підрядникам та їх
працівникам:


Вживати та зберігати алкогольні напої під час знаходження
території/ в приміщеннях, що знаходяться у власності КОЕ.



Приносити на роботу на території/ в приміщеннях KOЕ заборонені до
вживання чинним законодавством наркотичні речовини, та/або
з„являтися на роботу під дією наркотичних речовин або алкоголю.



Дозволяти працівникам виконувати роботи, які передбачають
використання важкого обладнання або роботи на висоті, в разі, якщо
вони приймали приписані ліки, що можуть викликати сонливість або
іншим чином послабити здатність виконання робіт у безпечний
спосіб.

на

12

Ненадійна
та/або
невідповідна
поведінка:

Про поведінку будь-якого з працівників Підрядника, який вважається
нездатним виконувати його/її роботу у безпечний спосіб аба демонструє
поведінку, що не відповідає робочому місцю, буде повідомлено
Координатора/відповідального Підрядника для проведення перевірки та
можливого усунення з робочого місця. KOЕ ніколи не допустить поведінки,
що може призвести до загрози, залякування чи примусу працівників KOЕ,
іншого Підрядника чи будь-якої людини.

13

Зброя:

Зберігання вогнепальної зброї та інших небезпечних чи шкідливих пристоїв
чи речовин суворо заборонено в приміщеннях чи на території KOЕ без
відповідного дозволу.

14

Повідомлен
ня
про
нещасний
випадок та
екологічний

Підрядник повинен миттєво письмово повідомляти службу ОП та ОНС КОЕ
про всі інциденти та небезпечні ситуації, які мають до нього відношення,
включаючи, але не обмежуючись тими, де потребується медична допомога,
нанесено шкоду майну, допущено значного промаху, нанесено шкоду
навколишньому середовищу. (Промах визначається як ненавмисно вчинений,
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незапланований та неочікуваний випадок, що міг, але не призвів до фізичної
чи майнової шкоди.)
В разі настання нещасного випадку Підрядник зобов„язаний письмово
повідомити KOЕ на протязі 24 годин з моменту нещасного випадку, про
обставини за яких стався нещасний випадок, шкоду, що була заподіяна
людям та/або устаткуванню.
Звіт Підрядника про проведене розслідування причин серйозних ушкоджень
чи допущених промахів повинний бути надісланий до служби безпеки КОЕ
не пізніше ніж за три дні після інциденту. Серйозною вважається шкода
та/чи хвороба, що є письмово зареєстрованою.

15

Інструктаж
перед
проведенням
робіт:

Підрядник повинен проводити та підтверджувати документально (подавати
списки
працівників)
інструктажі
з
працівниками,
які
йому
підпорядковуються перед початком кожного робочого дня. Додатковий
інструктаж слід проводити при появі значних змін у роботі, що може
спричинити небезпеку працівникам. Підрядник повинен додати копії
документів про проведення інструктажу до наряду на виконання певних
робіт.

16

Зустрічі
безпеці:

17

Спецодяг та
засоби
індивідуальн
ого захисту

Якщо діючими державними нормами з охорони праці не вимагаються інші
засоби персонального захисту, працівники підрядника працюють в захисних
касках, захисному взутті, в костюмі з довгими штанами та рукавом Носити
шорти, безрукавки та сандалі заборонено. Під час виконання деяких робіт
необхідно вдягати костюм з довгими штанами та рукавом При реальній
загрозі дії спалаху дуги, працівники, які піддаються цьому впливу, повинні
одягати спецодяг, що затверджений КОЕ для застосування в таких
небезпечних умовах.

18

Санітарні
умови,
господарськ
а робота та
поводження
з відходами

Підрядник має забезпечити наявність запасів питної води. Робочі місця
повинні відповідати санітарним нормам.

по Щонайменше один з представників Підрядника зобов‟язаний відвідувати
зібрання по безпеці, які проводитимуться на місці згідно графіка,
запропонованого представником КОЕ.

Підрядник підтримує робоче місце у чистоті, охайному та організованому
вигляді. Відходи та сміття заборонено накопичувати. Для полегшення
ведення
господарсько-організаційної
роботи,
Підрядник
повинен
запровадити наступну практику:
а)

б)

В процесі будування, перебудови чи ремонтних робіт,опалубки та
залишки пиломатеріалів з виступаючими цвяхами та решта
будівельного сміття повинна бути прибрана з робочої зони, проходів та
сходів як у самому приміщенні так і навкруги нього.
Займистий скраб та сміття повинні прибиратись в процесі роботи через
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певні проміжки часу .
Підрядник повинен забезпечити наявність/використовувати відповідні
сховища/контейнери для сортування та роздільного збирання
промислових та будівельних відходів, побутового сміття, промасленого
ганчір‟я, відпрацьованих мастил, азбестовміщуючих відходів.
Всі розчинники повинні зберігатись в погоджених,помічених
контейнерах. Не дозволяється зливати відпрацьовані рідкі відходи у
зливову каналізацію та грунт.
Безпечні бідони повинні використовуватись для обробки та
використання займистих речовин, таких як газолін.

Медичні
Підрядник повинен запровадити план надання надання допомоги у екстрених
послуги та випадках під час здійснення діяльності КОЕ.на місцях. Підрядник повинен
виклик
гарантувати наявність засобів для надання першої медичної допомоги для
швидкої:
працівників, що працюють під його керівництвом. Підрядник повинен
забезпечити наявність щонайменше одного працівника, який має сертифікат,
підтверджуючий право надання першої медичної допомоги та працюватиме
позмінно, допомагаючи у випадку отримання травми працівником чи
невідкладної медичної допомоги. Підрядники повинні гарантувати наявність
відповідних швидкої дії промивних засобів (проточна вода, або засоби для
промивання очей), якщо вони працюють з/чи поряд з їдкими хімікатами.
Виконуючи роботи у приміщенні замовника та громадських приміщеннях,
Підрядник повинен дотримуватись наступних вимог:
а)
Працівники, що працюють під контролем Підрядника, повинні
виконувати свою роботу професійно, як представники КОЕ.
б)
Працівники, що працюють під контролем Підрядника, повинні
виконувати роботу обережно у приміщеннях замовника. Вони повинні
попереджати про будь-які сторонні предмети чи іншу небезпеку, таку як
розбиті пляшки, ін. на перехожій частині, що можуть завдати шкоди.
Про серйозну небезпеку, таку як злий собака, несправні східці та ін.
необхідно повідомити представника KOE у випадку, якщо цю небезпеку
не можна попередити власними заходами Підрядника.
в)
Прохід через ворота до лічильників та комірок (розподільчого
пристрою) дозволяється, коли це необхідно. Працівники Підрядника не
повинні намагатись перелізти через огорожу у житловій зоні. Якщо
ворота зачинені, дверний засув не можна чіпати, а попросити зробити
так, щоб дозволили увійти. Якщо необхідно увійти терміново, потрібно
повідомити про це представника КОЕ, відповідального за роботу з
підрядниками/інспектора з безпеки для того щоб отримати дозвіл на
прохід.
г) Про ушкодження, отримані в результаті нападу собаки, необхідно
терміново повідомити представника КОЕ, відповідального за роботу з
підрядниками/інспектора з безпеки.
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д) Виконуючи роботи в громадських місцях, необхідно дотримуватись
прийнятих правил та положень, зменшуючи ступінь ризику та
незручностей для населення. Підрядник повинен прикласти всі зусилля
для того, щоб скоротити строк виконання робіт у публічних місцях.
е)
Підрядник несе особисту відповідальність за шкоду нанесену
споживачу чи здоров‟ю населення або майну, яка спричинена
працівниками, що працюють під його наглядом.
20. Перелік нормативних документів, актів та Положень, обов‟язкових до виконання Підрядником:
20.1. Положення про медичний огляд працівників певних категорій
ДНАОП 0.03-4.02-94.
20.2. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-05
20.3. Закон України про охорону праці.
20.4. Норми безплатної видачі спеціального одягу , спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі.
Затверджено наказом № 241 від 01.11.2004 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29
грудня 2004р за № 1663/10262.
20.5. Інтегрована політика ПАТ « Київобленерго» у сфері якості, охорони праці та
охорони
навколишнього середовища.
20.6. Положення «Управління безпекою та охороною навколишнього середовища підрядних
організацій при проведенні робіт на об‟єктах ПАТ «Київобленерго». КОЕ 1.02.001
20.7. Правила безпечної експлуатації електроустановок. НПАОП 40.1-01-97
20.8. Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі
України. НАПБ В.01.034-2005/111
20.9. Правила експлуатації електрозахисних засобів. ДНАОП 1.1.10-1.07-01
20.10. Правила безпечної роботи з інструментом і пристроями. ДНАОП 1.1.10-04-01
20.11. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
НПАОП 0.00-1.01-07
20.12. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. НПАОП 0.001.07-94
20.13. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
20.14. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок,
повітропроводів і газопроводів.
20.15. Правила безпеки систем газопостачання України. ДНАОП 0.00-1.20-98
20.16. Правила улаштування електроустановок.
20.17. Правила будови і безпечної експлуатації підйомників.
20.18. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила
20.19. Державні будівельні норми і правила.
20.20. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах.
20.21. Правила охорони праці на автомобільному транспорті.
20.22. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
20.23. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
20.24. Закон України «Про відходи».
20.25. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
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20.26. Закон України «Про охорону атмосферного повітря».
20.27. Водний кодекс України.
20.28. Кодекс України про надра.
20.29. Земельний кодекс України.
20.30. Закон України «Про металобрухт».
20.31. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
21.32. Лісовий кодекс України.
Погождення Підрядника виконувати правила
«_______________________________________________________________»(“Підрядник”) ознайомився з
правилами безпеки, застереженнями та загально прийнятними стандартами, що зазначені в
Положеннях для Підрядника. Підрядник розуміє та погоджується з усіма вимогами, викладеними
тут, та засвідчує це підписом свого уповноваженого представника. Підрядник також розуміє та
визнає, що його Представник/Координатор повинен гарантувати, що будь-хто з керівників проекту,
прораби/бригадири та решта працівників, які залучені до роботи в проекті, повністю ознайомлені з
усіма умовами, викладеними тут.

Пу

Власник мереж :
Публічне Акціонерне Товариство
«Київобленерго»
Адреса юридична:
08132, Україна,Київська обл.,
Києво - Святошинський р-н.
м. Вишневе, вул. Київська 2-Б
Адреса поштова:
04136, Україна,
м. Київ, вул. Стеценка 1-А
Код ЄДРПОУ 23494714
ІПН 232431810368
Свідоцтво № 200125665
п/р 26000010517301
в ПАТ «Альфа - Банк»
МФО 300346

_____________________ /_____________ /
«_____»________________20___р.

Підрядник:
«____________________________»
Місцезнаходження:
Поштова адреса:
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Додаток 4
до «Порядку доступу до інфраструктури
шляхом надання в користування
опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ
ПАТ «Київобленерго»»
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Власник (представник) сумісного
підвісу проводів
ліній зв’язку (ВОЛЗ)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник _________________________
(П.І.Б.)

_________________________
(посада, назва організації)

(підпис)
«_____» ________________20 ___р.

«____»________________20___р.

АКТ
фактичної протяжності ліній з сумісним підвісом ліній зв'язку,
ліній радіотрансляційних мереж, кабельного телебачення, Інтернет
по _______________________ районному підрозділу ПАТ Київобленерго

Назва ПЛ

Довжина
ПЛ з
сумісною
підвіскою
(км)

Тип
(марка)
проводу
повітряної
лінії
Товарист
ва

Кіл-сть
опор з
сумісною
підвіскою
(шт)

Призначен
ня лінії
сумісного
підвісу

Тип (марка)
проводу лінії
сумісного
підвісу

Власник лінії
сумісного підвісу

Акт склали:
______________________
( посада )

______________________
( посада )

_________________
(П.І.Б. )

_________________
(П.І.Б. )

_________________________
(підпс)

_________________________
(підпс)

Наявність
договору
(номер)
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Додаток 5
до «Порядку доступу до інфраструктури шляхом надання в користування
опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ ПАТ «Київобленерго»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник___________________ РП
____________ _________________
(підпис)

(П.І.Б.)

«____» ___________________ 20___ р.

АКТ
обстеження технічного стану ПЛ-10-0,4кВ
__________________________________________
(зв‟язок, радіо, інтернет, кабельне телебачення)

_________________
(проводом, кабелем)

________________
(тип, марка, коротка

____________________________________________________________________________________
технічна характеристика)

1. Назва населеного пункту ____________________________________________________________
2. Назва вулиць та №№ будинків________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Диспетчерська назва ПЛ-(10)0,4кВ____________________________________________________
5. Інвентарний номер та повна назва ПЛ-(10)0,4кВ по бух. обліку____________________________
____________________________________________________________________________________
6. Рік вводу в експлуатацію ____________________________________________________________
7. Протяжність ділянки ПЛ-(10)0,4кВ з запланованим сумісним підвісом (км)__________________
8. Характеристика лінії на ділянці запланованої сумісної підвіски:

Повна назва
населенного
пункту

№ТП

Диспет
черськ
а назва
ПЛ

Номе
ра
опор

Кіл-сть
опор з
сумісною
підвіскою
(шт)

Тип**
(марка)
проводів

лінії
Товарис
тва

Довжина ПЛ з
сумісною
підвіскою (км)

Призна
чення*
лінії
зв'язку

Тип
(марка)
проводу
лінії
сумісного
підвісу

Приміт
ка
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Представник проектної організації
Замовника ВОЛЗ
_______________________
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____________________

Начальник РП

_________________________

____________________

Майстер

_________________________

____________________

Інженер з експлуатації

_________________________

___________________
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Додаток 6
до «Порядку доступу до інфраструктури шляхом надання в користування
опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ ПАТ «Київобленерго»

Директору технічному
ПАТ «Київобленерго»
Бабичу С.В.
____________________________________
(посада)

____________________________________
(назва організації)

____________________________________
(ПІБ)

Заява
щодо намірів використовувати ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4-10 кВ
для сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв‟язку

Прошу Вас надати дозвіл на використання опор повітряної лінії електропередачі для сумісного
підвішування волоконно-оптичної лінії зв‟язку:
Марка ОК і призначення мереж __________________________________________________________
Інтернету, звязку, телебачення, радіо

______________________________________________________________________________________
найменування населеного пункту, найменування вулиць, № будинків для проходження мереж сумісним підвісом

Адреса організації:_____________________________________________________________________
(поштова адреса, факс, контактний телефон)

______________________________________________________________________________________
(ПІБ, номер тел, E-mail)

Інша інформація від замовника:___________________________________________________________
(за бажаннм замовника)

Надаю необхідні документи:
Відмітка
Документ
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців
заплановану схему проходження ВОЛЗ із зазначенням
орієнтовних номерів опор та ТП10/04кВ Власника
копії дозвільних документів (ліцензій, свідоцтв, сертифікатів,
повідомлень тощо), які підтверджують право займатись
наданням відповідних послуг
копію довіреності (або іншого документа в підтвердження
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повноважень), якщо заява підписана представником Замовника
(для юридичної особи)
копію статуту для юридичних осіб
копії паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного
коду для фізичних осіб-підприємців або фізичних осіб

Керівник організації:
____________________
(посада)

____________________
(підпис)

_____________________
(ПІБ)

М.П.
«_____» ______________201__ р.
Документи прийняв:
____________________
(посада)

____________________
(підпис)

____________________
(ПІБ)

«_____» _______________ 201__ р.
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Додаток 7
до «Порядку доступу до інфраструктури шляхом надання в користування
опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ ПАТ «Київобленерго»

Голові _____________________
сільської (селищної, міської,
районної)_ради________,
вул.
,
району ,
області ,
індекс
З метою забезпечення збереження та безперебійного функціонування електричних
мереж, недопущення порушень охоронних зон ліній електропередач, створення належних умов
їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму Публічне
акціонерне товариство «Київобленерго» (далі - Товариство) повідомляє про початок
організаційних заходів з приведення Товариством у відповідність до вимог чинного
законодавства України використання повітряних ліній електропередач 0,4-10кВ для сумісного
підвісу мереж зв‟язку, Інтернету і кабельного телебачення.
Доводимо до Вашого відома, що на даний час на опорах повітряних ліній
електропередач
0,4-10кВ,
що
належать
Товариству,
на
території
__________________________, безпідставно розміщені мережі та обладнання інших
власників, а саме:

Перелік обладнання змонтованого на опорах ЛЕП
із зазначенням диспетчерських найменувань ЛЕП, ТП та номерів опор.
Відповідно, таким власникам мереж зв‟язку, Інтернету і кабельного телебачення
необхідно з‟явитися до Товариства, протягом 3 днів з дня отримання листа (попередження),
який йому направлений або протягом 30-ти днів з дня розміщення офіційного звернення по
даному питанню в засобах масової інформації (районна газета, телебачення, радіо), для
вирішення питання щодо порядку та умов подальшого можливого використання ними опор
повітряних ліній електропередач для сумісної підвіски відповідних мереж. У випадку, якщо
протягом вказаного в листі терміну __________________районний підрозділ не отримає
звернення власників безпідставно розміщених ліній та обладнання на опорах Товариства,
ПАТ «Київобленерго» розпочне виконання робіт по усуненню незаконного використання
майна Товариства та порушень охоронних зон ліній електропередач.

Начальник ____________ підрозділу електричних мереж
ПАТ «Київобленерго»__________________________________
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Додаток 8
до Наказу про інвентаризацію - п.3
та Порядку - п.6.4.

Власнику обладнання
с. _______________,
вул.
району
області
індекс

,
,
,

Публічне акціонерне товариство «Київобленерго» (далі - Товариство) звертається до Вас з
приводу розміщення Ваших волоконно-оптичних ліній зв‟язку (ВОЛЗ) на опорах повітряної лінії
електропередачі, що належить Товариству, а саме:

Перелік обладнання змонтованого на опорах ЛЕП із
зазначенням диспетчерських найменувань ЛЕП, ТП та номерів опор.
На даний час, між Вами та Товариством – власником ЛЕП, питання використання опор ЛЕП
неврегульовані та потребують термінового вирішення.
При експлуатаційному обслуговуванні ЛЕП Ваші ВОЛЗ створюють небезпеку та додаткові
витрати, що вимагає від оперативно-виробничого персоналу застосування додаткових засобів
захисту, розширення організаційно-технічних заходів у процесі підготовки та під час виконання
робіт.
З огляду на вище приведене, Вам необхідно:
в 3-денний термін з дня отримання даного листа звернутись в ________________________РП
для врегулювання зазначеного вище питання.
В разі не виконання даної вимоги, ПАТ «Київобленерго» залишає за собою право, у
відповідності до вимог чинного законодавства, демонтувати Ваші ВОЛЗ на об'єктах електричних
мереж Товариства.
Цим листом Вас попереджено про необхідність припинення неправомірного користування
опорами ПЛ Товариства, проведення демонтажу ВОЛЗ силами власника ВОЛЗ та відшкодування
шкоди, заподіяної Товариствупру. В разі відмови демонтаж неправомірно розміщених ВОЛЗ буде
проведено силами ПАТ «Київобленерго» після спливу 30-денного терміну з дня отримання Вами
цього листа.

Начальник районного підрозділу
ПАТ «Київобленерго»

_________________
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Додаток 9
до «Порядку доступу до інфраструктури шляхом надання в користування
опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ ПАТ «Київобленерго»

Публічне акціонерне товариство
“ Київобленерго”
АКТ
встановлення порушення охороної зони
в ________________________________________________________РП
(назва районного підрозділу)

20 р.

№

У відповідності до Правил експлуатації
електричних мереж, комісія в складі:

електромереж, Правил охорони

Головний інженер ______________________________________________
ПІБ

Майстер

_______________________________________________
ПІБ

Інженер

________________________________________________
ПІБ

Електромонтер

________________________________________________
ПІБ

провела огляд повітряної лінії електропередачі ________кВ
_______________________________________________________________та
оперативна назва ПЛ, назва вулиці, населенного пункту

встановила наступне:
на
опорах
№№____________________________________________________
закріплений волоконо-оптичний кабель (ОК) без нанесенного маркування та без
зазначення власника. Даний ОК закріплений на опорах з порушенням вимог ПУЕ.
Технічна документація та Дозвіл на розміщення данного ОК відсутні.
Висновок комісії:
Для приведення використання опор електричних мереж 0,4-10кВ в
_______________________РП для сумісного підвішування мереж зв‟язку, Інтернету і
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кабельного телебачення у відповідність до вимог чинного законодавства України та
внутрішніх нормативних актів Товариства, а також для запобігання пошкодження
лінії електропередачі, що може призвести до нещасних випадків, безпідставно
змонтовану волоконно-оптичну лінію зв‟язку необхідно демонтувати
Головний інженер _______________________________________________________
підпис,

(підпис, прізвище та ініціали)

Майстер __________________________________________________________________
підпис,

(підпис, прізвище та ініціали)

Електромонтер ___________________________________________________________
підпис,

(підпис, прізвище та ініціали)

Примітка:
В разі виявлення (або присутності) власника ВОЛЗ йому вручається АКТ встановлення порушення
охороної зони, під розписку.

Акт вручено __________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали власника (представника) ВОЛЗ)

____________________________________________________________
(дата, рік. вручення Акту)

РОЗПИСКА
про
отримання
Акту
встановлення
порушення
охороної
зони
від
__________________20_____р.
N _______
щодо несанкціоноване розміщення
волоконо-оптичного кабелю на опорах повітряної лінії електропередачі напругою
______кВ
________________________________________________________________
оперативна назва ПЛ, назва вулиці, населенного пункту

Акт №______ від ___________________20____р. отримав і про відповідальність за
порушення Правил охорони електричних мереж та Умов проведення робіт в охоронних
зонах електричних мереж попереджений.
"_____" __________________20____ р.
_____________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціал власника ВОЛЗ
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назва (юридична) власника ВОЛЗ _____________________________________
адреса власника ВОЛЗ _______________________________________________
№ телефону власника ВОЛЗ _________________________________________

