Директору філії «____________________________»
АТ «Прикарпаттяобленерго»
___________________________________________
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ директора)

______________________________________________
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Адреса:
місто (село)____________________________________
вул.______________________буд.___корп.___ кв ___
Паспорт серія_________номер___________________
виданий_______________________________________
______________________________________________
Ідент.код._____________________________________
№ ос.рахунку__________________________________

Заява
Прошу укласти (переукласти) зі мною - власником житлового об’єкту за вищевказаною
адресою, договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії згідно наданих
документів.
До заяви додаються копії документів:
- свідоцтва про право власності (витягу з Реєстру про право на власність на нерухоме майно);
- паспорта;
- довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.
Підтверджую, що ознайомлений з порядком та терміном видачі паперового екземпляру паспорту точки
розподілу, а саме з необхідністю звернутися із письмовою заявою в ЦОК щодо видачі даного документу.

Дата______________________
Звернення №__________________
(заповнює працівник ЦОК)

Підпис____________________

Заповнюється тільки у випадку наявності співвласників об’єкта

Директору філії «____________________________»
АТ «Прикарпаттяобленерго»
_______________________________________________
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ директора)

______________________________________________
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Адреса:
місто (село)____________________________________
вул._______________________буд.___корп.___ кв ___
Паспорт серія_________номер___________________
виданий_______________________________________
______________________________________________
Ідент.код._____________________________________
№ ос.рахунку__________________________________

ЗАЯВА
Даною заявою підтверджую, що не заперечую проти укладання договору споживача про надання
послуг з розподілу електричної енергії в належній мені по праву спільної власності квартирі (будинку),
що знаходиться за адресою: місто(село)______________________________________________________
вулиця_____________________________________, будинок _______, корпус _____, квартира _______,
з (сином, донькою, мамою, батьком, та ін.)___________________________________________________
(П.І.П людини, що має спільне право на користування згідно документів на право власності)

_______________________________________________________________________________________.

Дата _________________

Підпис______________

Перелік документів для укладення Договору споживача про надання послуг з розподілу
електричної енергії, які подаються побутовим споживачем:

при зміні власника
1) копію паспорта споживача;
2) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 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 електричної енергії (у разі відсутності об'єкта споживача).
4) копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору
(паспорта, копію довіреності, виданої в установленому порядку).
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 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) та подання ними документів,
передбачених пунктами 1-4 цього роз’яснення.

