
 
Заступнику  начальника   (Рівненського міського) РЕМ  з 

комерційних питань 
ПрАТ «Рівнеобленерго»   
Малиновській Віті Ігорівні 
  (прізвище, ім’я, по батькові) 
 ТОВ «КОМПАНІЯ»            

(назва юридичної особи) 
м. Луцьк, вул. Квітнева, 1. Офіс 305 
                                    (адреса) 

Телефон: __066 -555- 22-11______ 
E-mail:    ______kompania@gmail.com____________ 

З А Я В А 
Прошу укласти договір про надання послуг з розподілу електричної енергії на об’єкт(и) нежитлового приміщення 

ТОВ «КОМПАНІЯ» , 
                  (назва підприємства)   
який (і) знаходиться за адресою м. Рівне. вул. С. Крушельницької 8,  

Вид господарської діяльності: оптова торгівля товарами непромислової групи_ 

          До заяви додаються наступні документи (згідно п.2.1.7. ПРРЕЕ та іншої нормативної документації):  
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 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); 

2) 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); 

3) 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; 

4) 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).  

5) відомості щодо розрахункових засобів обліку (тип, марка, технічні характеристики тощо) (у разі укладення 
відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше); 

6) акти про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін (у разі укладення 
відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше); 

7) однолінійну схему електропостачання об'єкта (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в 
експлуатацію вперше); 

8) заявку на очікуваний обсяг споживання електричної енергії, відомості про величину приєднаної потужності і 

категорії надійності електропостачання струмоприймачів; 
9) паспортні дані силових трансформаторів, кабельних та/або повітряних ліній передачі електричної енергії (для 

споживачів, у яких розрахункові засоби обліку встановлені не на межі балансової належності) (у разі укладення 
відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше); 

10) довідку про перелік субспоживачів (у разі їх наявності), дані (зазначені у підпункті 6 цього пункту) розрахункових 
засобів обліку субспоживачів (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше) ; 

11) розпорядчий документ щодо призначення особи відповідальної за електрогосподарство (+ копія посвідчення 
відповідної групи з електробезпеки). 

 
Звертаємо Вашу увагу, що всі копії документів мають бути завірені підписом та печаткою (за її наявності) 
Кількість годин роботи: 720 (цілодобово) 

 Банківські реквізити: 

Р/рахунок  UA953033980000000003226554654  

Назва банку Філія-РОУ АТ «Ощадбанк»  

ЄДРПОУ 05424777  

№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ------------------  
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  Статус платника ПДВ:        ПЛАТНИК/НЕ ПЛАТНИК (необхідне підкреслити) 

 

«____»_______________2020 р.            ___________________ 
(дата)                                                                  (підпис)                                           

Директор ТОВ «КОМПАНІЯ»  Борисенко Борис Борисович      
                                                                                  (посада, ПІБ) 

 


