Директору філії «________________________»
АТ «Прикарпаттяобленерго»
_______________________________________
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ директора)

1.
2.
3.
4.
5.

Заява
на видачу паспорта точки розподілу та укладення договору споживача про надання послуг з
розподілу електричної енергії
Юридична назва заявника_____________________________________________________
Адреса, телефон_____________________________________________________________
Посада, прізвище, ім`я, по-батькові керівника____________________________________
Вид виробничої діяльності____________________________________________________
Джерело фінансування господарської діяльності (зазначити потрібне в переліку):
Державний бюджет України;
діяльності підприємства);

Місцевий бюджет;
Інше.

Власний бюджет (кошти від господарської

Режим роботи

Розрахунковий
коефіцієнт

Тр-ри
напруги

Тр-ри
струму

Тип
приладу
обліку

№ приладу
обліку

№ з/п

Назва
об’єкта

Дані про прилад обліку

Місце
установки
приладів
обліку
Покази ліч-ка
на момент
укладення
договору

6. Перелік об`єктів і точок розподілу електричної енергії Споживача та Субспоживачів

рік, всього

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

лютий

січень

Площадка
вимірюваня

7.Обсяги розподілу електричної енергії
Обсяги розподілу електроенергії на розрахункові періоди 20___ р., тис. кВтгод

8. На підприємстві використовуються наступні шкідливі речовини __________________________________
__________________________________________________________________________________________ ___
У випадку відсутності шкідливих речовин запевняю, що припинення надання послуг з розподілу електричної
енергії не приведе до негативних екологічних та техногенних наслідків.
9. Банківські реквізити: код ЄДРПОУ ______________________________________________________________
Адреса електронної пошти _________________________________________________________________
Індивідуальний податковий №_______________________________________________________________
№ свідоцтва платника ПДВ__________________________________________________________________
Банківський рахунок _______________________________________________________________________
10. У разі зміни вищевказаних даних зобов`язуюсь повідомити про це протягом 10 робочих днів.
11. Повідомлений, що розірвання договору з попереднім власником об’єкта у відповідності до Кодексу систем
розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП № 310 від 14.03.2018, здійснюється впродовж 20 робочих днів
з дати подання ним заяви про розірвання договору, після чого об’єкт відключається від електричної мережі
Оператором системи розподілу у разі не впорядкування договірних відносин з новим власником об’єкта.
12. Намір укласти договір про постачання електричної енергії з Електропостачальником
______________________________________________________________________________________________
(вказується за бажанням споживача повна назва електропостачальника та його код ЄДРПОУ)

13. Надавати Акти про обсяги використаної електричної енергії, отримувати рахунки, повідомлення та інші
документи уповноважую__________________________________________________________________________
(посада, підпис прізвище та ініціали уповноваженої особи)

“____”______________ 20__ р.

_________________________________________________________
(посада, підпис ім’я та ПРІЗВИЩЕ споживача)
МП
Заяву взято в роботу _____________________________________________
_________________________
(ім’я та ПРІЗВИЩЕ виконавця)

(підпис)

Перелік документів для укладення Договору споживача про надання послуг з розподілу
електричної енергії, які подаються непобутовим споживачем:
при зміні власника
1) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копія довідки, або
копія виписки з ЄДР;
2) копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з
установчого документа про повноваження керівника, копія довіреності, виданої в
установленному порядку тощо);
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);
4) копію свідоцтва/витягу з реєстру платників податку на додану вартість (якщо є платником
податку), копія свідоцтва/витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо є платником
єдиного податку), копія документа щодо присвоєння ознаки неприбутковості;
при новому приєднанні (додатково)
5) копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на
виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з
розподілу 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), при
цьому документ має бути зареєстрований відповідно до Постанови Кабінету міністрів України
від 13.11.2011 року № 466 з змінами і доповненнями (необхідно вказати реєстраційний номер).
Примітки:
а)
у разі нового будівництва або реконструкції об'єкта (електроустановки) договір
споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається (якщо до
реконструкції такий договір не укладався, втратив чинність тощо) за умови завершення
процедури приєднання до електричних мереж (підписання акта про надану послугу) та надання
споживачем (у разі необхідності, за запитом оператора системи) копії декларації про
готовність об'єкта до експлуатації або відповідного сертифіката;
б)
у разі укладення за двома та більше об'єктами споживача одного договору споживача
про надання послуг з розподілу електричної енергії споживач подає документи, передбачені
пунктами 3, 5 цього роз’яснення, за кожним із об'єктів споживача;
в)
у разі якщо об'єкт споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб,
укладається один договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх
інших співвласників (користувачів).

