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Група № : 22  

Урок № : 3 

Тема уроку: Спільне використання технологічних електричних мереж 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про спільне використання 

технологічних електричних мереж 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Порядок обрахування плати за спільне використання технологічних 

електричних мереж 1. Розрахунок плати за послуги з утримання технологічних 

електричних мереж спільного використання та доставки електричної енергії 

(плати Користувача за спільне використання технологічних електричних 

мереж) здійснюється відповідно до вимог Методики обрахування плати за 

спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої 

постановою НКРЕ від 12.06.2008 № 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 08.08.2008 за № 732/15423 (із змінами), далі – Методика. 2. Код 

послуги згідно з ДК 016:2010: 68.20.12 Послуги щодо оренди та експлуатування 

власної чи взятої у лізинг нежитлової нерухомості. 3. Основний споживач має 

вести окремий бухгалтерський облік витрат, пов'язаних з утриманням та 

експлуатацією технологічних електричних мереж спільного використання. 4. 

Витрати Основного споживача визначаються щодо тих електричних мереж, які 

використовуються Основним споживачем спільно з Користувачем та зазначені 

у Однолінійній схемі, яка є додатком 1 до Договору. 5. Загальна сума 

обґрунтованих витрат Основного споживача на утримання (експлуатацію та 

обслуговування) технологічних електричних мереж спільного користування 

визначається за статтями витрат, перелік яких наведений у Кошторисі витрат на 

утримання технологічних електричних мереж спільного використання, який є 

додатком 6 до Договору. 6. Кошторис витрат на утримання технологічних 

електричних мереж спільного використання, який є додатком 6 до Договору 

складається та підписується Основним споживачем у трьох примірниках – по 

одному для кожної Сторони та один для територіального підрозділу 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 

комунальних послуг (ТП НКРЕКП). 7. Щороку Основний споживач подає на 

погодження до ТП НКРЕКП (м. Київ, просп. Голосіївський, 105-В) Кошторис 

витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного 

використання, який є додатком 6 до Договору з розшифровкою усіх статей 

витрат. 8. У разі обґрунтованих змін статей витрат на утримання технологічних 

електричних мереж спільного використання, наслідком яких є зміна суми 

витрат за кошторисом більше ніж на 5 %, складу (конфігурації) електричних 

мереж, топології однолінійних схем, що відбулися протягом року, Основний 



споживач зобов'язаний подати на погодження зміни до Кошторису витрат на 

утримання технологічних електричних мереж спільного використання, який є 

додатком 6 до Договору. 9. Для узгодження кошторису витрат Основний 

споживач надає ТП НКРЕКП матеріали відповідно до п. 2.4 Методики. 10. 

Погоджений ТП НКРЕКП Кошторис витрат на утримання технологічних 

електричних мереж спільного використання (та/або зміни до нього), подається 

Користувачу Основним споживачем протягом 30 календарних днів від дати 

погодження безпосередньо або поштовим зв’язком (рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення). 11. Кошторис витрат діє протягом одного року 

від дати його подання Основним споживачем Користувачу. Якщо впродовж 

цього року Основним споживачем не поданий Користувачу новий погоджений 

кошторис витрат на наступний рік, відшкодування витрат Користувачем 

Основному споживачу припиняється. 12. У разі використання технологічних 

електричних мереж Основного споживача, електроустановки якого приєднані 

на напрузі 0,4 кВ і нижче, об'єм обладнання технологічних електричних мереж 

спільного використання менше однієї умовної одиниці або якщо елементи цих 

технологічних електричних мереж спільного використання не враховані в 

системі умовних одиниць Методики, плата за спільне використання (без ПДВ) 

технологічних електричних мереж визначається за річним обсягом передачі 

електричної енергії мережами спільного використання, згідно з Довідкою щодо 

витрат на утримання технологічних електричних мереж власника мереж, що 

використовується замість Кошторису витрат на утримання технологічних 

електричних мереж спільного використання, який є додатком 6 до Договору. 

13. ТП НКРЕКП перевіряє розрахунок об'єму умовних одиниць та 

співвідношення граничного рівня витрат на утримання технологічних 

електричних мереж спільного використання з відповідною сумою витрат 

Основного споживача за кошторисом. У разі, якщо сума витрат за кошторисом 

перевищує граничний рівень витрат на утримання технологічних електричних 

мереж спільного використання, кошторис погоджується на рівні витрат, 

визначених за об'ємом умовних одиниць електроустановок Основного 

споживача, та нормативу витрат на умовну одиницю, які склались за 

результатами діяльності Користувача. 14. Плата за спільне використання (без 

ПДВ) технологічних електричних мереж розраховується як добуток значення 

загальної величини витрат на утримання технологічних електричних мереж 

спільного використання на частку від ділення між обсягами віддачі електричної 

енергії з технологічних електричних мереж спільного використання до обсягу 

надходження в мережі спільного використання. Обсяги надходження 

електричної енергії в технологічні електричні мережі Основного споживача та 

обсяги електричної енергії, які передаються Основним споживачем 

технологічними електричними мережами спільного використання в мережі 

Користувача та/або споживача (споживачів) Користувача (обсяги віддачі 

електричної енергії) визначаються відповідно до умов договорів про розподіл 



електричної енергії, укладених з Основним споживачем та споживачем 

(споживачами) Користувача. Зазначені обсяги погоджуються Сторонами у 

Довідці про обсяги переданої електричної енергії, який є додатком 4 до 

Договору. Сума частини обґрунтованих витрат, що підлягає відшкодуванню 

Користувачем у розрахунковому році та відповідно сума щомісячних 

відшкодувань Користувача зазначаються у пунктах 9,10 Кошторису витрат на 

утримання технологічних електричних мереж спільного використання, який є 

додатком 6 до Договору. 15. Зміни до договору, що стосуються його ціни 

(вартості послуг Основного споживача з утримання технологічних електричних 

мереж спільного використання у розрахунковому періоді кожного наступного 

року), оформлюються сторонами шляхом переукладення на наступний 

розрахунковий рік Довідки про обсяги переданої електричної енергії, який є 

додатком 4 до Договору, Розрахунку умовних одиниць технологічних 

електричних мереж спільного використання та перелік елементів технологічних 

електричних мереж Основного споживача, який є додатком 7 до Договору та 

Кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного 

використання, який є додатком 6 до Договору, погодженого ТП НКРЕКП. 16. У 

разі надання Основним споживачем узгоджених зі структурним підрозділом 

НКРЕКП змін до діючого Кошторису витрат на утримання технологічних 

електричних мереж спільного використання, який є додатком 6 до Договору, 

відшкодування витрат на утримання технологічних електричних мереж 

спільного використання із врахуванням вказаних змін здійснюється з 01 числа 

наступного календарного місяця від дати подання їх Основним споживачем 

Користувачу. 17. Вартість послуг Основного споживача з утримання 

технологічних електричних мереж спільного використання за Договором, яка 

підлягає до сплати Користувачем у розрахунковому періоді та визначена у 

відповідності до цього додатку зазначається в Акті прийому-передачі наданих 

послуг, який складається за формою Додатку 3 до Договору. Підставою для 

оплати послуг з утримання технологічних електричних мереж спільного 

використання є отримання Користувачем у термін, визначений підпунктом 4 

пункту 2.1 Договору, підписаного з боку Основного споживача рахунку на 

оплату послуг та підписання Сторонами Акту прийому-передачі наданих 

послуг, складеного Основним споживачем за формою Додатку 3 до Договору. 

18. Сторони домовилися складати Акт прийому-передачі наданих послуг за 

формою Додатка 3 до Договору та проводити розрахунки один раз на місяць. 

Основний споживач бере на себе зобов’язання у розрахунковому періоді 

надавати Користувачу за адресою: вул. Ю. Іллєнка (вул. Мельникова), 31 

підписані зі свого боку: рахунок на оплату послуг за спільне використання 

технологічних електричних мереж у розрахунковому періоді та Акт 

прийомупередачі наданих послуг, а також податкову накладну у порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 19. Оплата Користувачем послуг 

з утримання технологічних електричних мереж спільного використання 



здійснюється, за умови погодження Основним споживачем територіальним 

підрозділом НКРЕКП Додатку 6 до Договору, платіжним дорученням на 

підставі виставленого Основним споживачем рахунка та оформленого 

Сторонами Акту прийому-передачі наданих послуг за формою Додатка 3 

протягом 30 календарних днів з дати складання Акта прийому-передачі 

наданих послуг. 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

1. Технологія  – це…. 

2. Які існують види технологічних процесів ? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 

 

 

 

Урок № : 4 

Тема уроку: Використання електроенергії для опалення 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про використання електроенергії для 

опалення 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Використання електричної енергії для опалення може бути доцільно в якості 

резервного або додаткового джерела тепла або в місцях, де потреба в теплі 

виникає не дуже часто, наприклад, в заміських будинках. Електричні 

пристрої також рекомендовані для використання в місцях, де відсутні 

комунікації центрального опалення або газу. 

Більшість електричних теплогенераторів мають компактні розміри і не 

вимагають дорогого додаткового обладнання. Ще однією перевагою є низькі 

витрати на технічне обслуговування. 

Незважаючи на очевидні практичні вигоди, комерційна ефективність 

використання електричної енергії достатньо невисока. Спалювання викопних 

видів палива для вироблення електроенергії тягне за собою втрати внаслідок 

перетворення в електрику. Крім того, частина енергії втрачається по дорозі 

до споживача в мережах. Таким чином, використання електроенергії для 

довгострокового опалення в будівлях, що постійно перебувають в 

експлуатації, не рекомендується. 

Українське законодавство дозволяє отримувати електроенергію в 

опалювальний сезон для електричних систем опалення за фіксованими 

низькими тарифами в межах виділених лімітів (до 5000 кВтг/міс.). Крім 



цього, при використанні тризонних електричних лічильників вартість 

електроенергії суттєво відрізняється в залежності від часу доби (висока ціна в 

пікові періоди навантаження електромереж та низька ціна в нічний час). 

Переваги електричного опалення: 
 Висока доступність 

 Компактність 

 Невисока ціна 

 Низькі витрати на встановлення і технічне обслуговування 

 Можливість використовувати тарифи для електричних опалювальних 

приладів і диференційні тарифи для отримання максимальної вигоди. 

Вимоги, які необхідно виконати у Вашому будинку: 
 Будинок повинен бути підключений до електричної мережі або мати 

автономне джерело живлення 

 Деякі пристрої, такі як автономні ємнісні нагрівачі, вимагають високих 

струмів 

Електричні опалювальні прилади та водонагрівачі 

Існує ряд пристроїв, які нагрівають приміщення або гріють воду за 

допомогою електрики: автономні ємнісні нагрівачі, електричні проточні 

водонагрівачі, електричні котли. 

Дізнайтеся більше про електрообігрівання 

Електричні водонагрівачі 

Часто електроенергія використовується для нагріву води для кухонь і ванних 

кімнат, наприклад, через проточні водонагрівачі. .   

Теплові насоси 

Теплові насоси також потребують електричної енергії. Вони використовують 

її для перенесення теплової енергії від джерела (грунт, вода чи повітря) до 

теплоносія системи опалення. Але коефіцієнт перетворення тепла у теплових 

насосів значно вище, ніж у електричних котлів. Тобто витративши 1 кВт/г 

електроенергії можливо отримати до 4,8 кВтг теплової енергії.   

Належна система обігріву 

Не існує стандартного рішення при пошуку належної системи обігріву. 

Однак знайти таку систему, яка відповідає Вашим потребам, не складно. 

Поговоріть з фахівцями з ТМ Vaillant. Вони можуть допомогти Вам у 

плануванні Вашої нової опалювальної системи. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

1.Операція «клепання» це: 

а) процес щільного з`єднання деталей; 

б) процес роз`ємного з`єднання деталей; 

в) процес нероз`ємного з`єднання деталей. 

     2. До тонколистового металу відносяться листи металу: 

а) товщиною до 2мм; 

б) товщиною до 1мм; 

в) товщиною від 0,5мм до 1мм. 



    3. Нанесення на заготовку ліній і крапок для позначення меж обробки і 

центрів отворів називається: 

а) ескіз; 

б) розмітка; 

в) креслення; 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 


