
Інформація споживачам 

 

Відповідно до пункту 2.1.8. Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про 

затвердження правил роздрібного ринку електричної енергії», для укладення договору 

споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії заявник у разі зміни 

споживача, форми власності чи власника електроустановки має надати оператору системи 

такі документи: 

1) заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об'єкта 

та реквізитів заявника та наявності паспорта точки розподілу; 

2) 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 Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; 

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); 

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/передачі електричної енергії (у разі відсутності об'єкта споживача); 

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), за необхідності; 

5) копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або 

дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання 

послуг з розподілу (передачі) 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); 

6) довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії окремо за кожною 

площадкою вимірювання споживача (крім побутових споживачів). 

У разі укладення за двома та більше об'єктами споживача одного договору споживача 

про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії споживач подає документи, 

передбачені підпунктом 3 цього пункту, за кожним із об'єктів споживача. 

 

 

 


