
                                                                                           Директору ________________________ РЕМ 

                                                                   АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

______________________________________ 

(від) __________________________________ 

                                                                                                   (найменування заявника, ПІБ) 

______________________________________ 

 ______________________________________ 

                                                                                                       (адреса для листування) 

                                                                                             ______________________________________ 

тел. __________________________________ 

    ел. пошта _____________________________ 
 

Заява 

          на укладання Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії 

 

Прошу укласти Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії в 

зв’язку із новим приєднанням / зміною технічних параметрів електроустановки /зміни споживача/ 

форми власності / власника електроустановки та провести технічну перевірку вузла обліку 

(необхідне підкреслити) по об’єкту: 

 

1) Вид об'єкта 

____________________________________________________________________________________. 

 

2) Адреса об'єкта: 

____________________________________________________________________________________. 

 

3) Ступінь напруги/схема живлення за ТКО ________(0,22;038;6;10;35;110 кВ) /_________ (1ф/3ф).  

 

4) Приєднана потужність за точкою розподілу _________ кВА/кВт (непотрібне закреслити). 

 

5) Дозволена потужність _________ кВт 

. 

6) Категорія надійності струмоприймачів _______________ (І, ІІ, ІІІ). 

 

7) Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати типу _______ на напругу ______, струм _____. 

 

8) Режим роботи об’єкту (крім побутових споживачів):  ________________; __________________. 
                                                                                                     (днів на тиждень)       (години роботи на день) 

 

9) Заявлені обсяги розподілу електричної енергії (крім побутових споживачів): 

 
Розрахунковий 

місяць 
01/__ 02/__ 03/__ 04/__ 05/__ 06/__ 07/__ 08/__ 09/__ 10/__ 11/__ 12/__ 

Обсяги (тис. 

кВт.год) 
            

 

10) Енергетичний ідентифікаційний код точки вимірювання (ЕІС-код) _______________________. 

 

11) Показники лічильника електроенергії № __________ станом на «__» ____ 20__р. - __________. 

                                                                                                                                                      (показники) 

До заяви додаю документи: 

 

№ 

п/п 
Надані документи 

Відмітка про 

наявність  

1 

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (далі – ЄДР), роздрукований із мережі 

□ ЄДР _____ 

 

□ статут _____ 



Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР, статут. 

2 

Для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші 

переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, 

офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають 

відмітку у паспорті). 

 

 

□ ІДН _____ 

3 

Копію документа, яким визначено право власності чи користування на 

об’єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право 

власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі 

відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта), право на 

розміщення електроустановок на території здійснення господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об’єкта 

споживача). 

□ пр.вл.об. _____ 

 

□ пр.вл.зем. _____ 

 

□ дог.орен. _____ 

4 

Копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення 

договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника 

(для юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому 

порядку, тощо, копію паспорту (для фізичних осіб). 

□ наказ _____ 

□ довірен. _____ 

□ паспорт _____ 

5 

Крім того, згідно п. 2.1.8. ПРРЕЕ, у разі нового будівництва або реконструкції об'єкта 

(електроустановки) договір споживача про надання послуг з розподілу електричної 

енергії укладається за умови завершення процедури приєднання до електричних мереж 

(підписання акту про надану послугу) та надання споживачем наступних документів: 

6 

Довідку про виконання технічних умов у частині зовнішнього 

електрозабезпечення з усією виконавчою документацією (у разі нового 

приєднання або зміни технічних параметрів електроустановки). 

 

□ довідка _____ 

7 

Копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних 

робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення 

договору споживача про надання послуг з розподілу та постачання 

електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність 

такого дозволу є обов’язковою або зазначені документи вимагаються 

законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених 

законодавством випадках, копію декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих 

електроустановок). 

□ деклар. _____ 

 

□ сертиф. _____ 

 

У разі укладення за двома та більше об’єктами одного договору споживача про надання послуг з 

розподілу електричної енергії, заявник подає документи за кожним із об’єктів. 

 

Банковські реквізити (заповнюються за  наявності): 

п/р UA____________________________ банк  _____________________________________   

МФО ____________________ 

Інд. податк. № _________________________ 

Оподаткування по прибутку________________________ 

 

 

 

«___»______________20__ р.   _________________________     __________________________ 

                                                                       (підпис)                                          (ПІБ)                                                        

 

М.П. 


