
 

 

 

Начальнику   Рівненського міського             відділення 
ПрАТ «Рівнеобленерго»                                                     1   
 Проніну Є.М.                                                                       1 
  (прізвище, ім’я, по батькові) 
ТОВ «Компанія»                                                                  1           

                                     (назва юридичної особи)               
м.Луцьк, вул. Квітнева,буд.1, оф.305                                1 
                                    (адреса) 
Телефон: 066-555-22-11                                                      1 
E-mail:    company1@gmail.com                                          1 
Договір № 270000000                                                          1 

З А Я В А 
Прошу укласти договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та провести позачергову 

технічну перевірку засобу(ів) обліку на об’єкт(и) нежитлове приміщення                                                                                   , 
                                                                                                                                                                                   (назва об’єкту)   
який (і) знаходиться за адресою м. Рівне. вул. С. Крушельницької 8                                                                                                , 
 лічильник(и): ЕІС код 62Z1993836111332                                                         №249345                       пок.7 806,8           . 
                         ЕІС код_____________________________________________№__________________пок.____________. 
                         ЕІС код_____________________________________________№__________________пок.____________. 
Вид господарської діяльності: оптова торгівля товарами непромислової групи 
До заяви додаються наступні документи (згідно п.2.1.8. ПРРЕЕ):  

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) довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії окремо за кожною площадкою вимірювання 
споживача. 

6) паспорт точки (точок) розподілу (передачі) електричної енергії (так/ні) 
 

Звертаємо Вашу увагу, що всі копії документів мають бути завірені належним чином (підпис особи, яка завіряє копію 

документу, дата, ПІБ та скріплюється печаткою (за її наявності) 

Кількість годин роботи: 720 (цілодобово) 

Банківські реквізити: 

р/р                           UA953033980000000003226554654  

Назва банку           Філія-РОУ АТ «Ощадбанк»  

ЄДРПОУ               05424777  

№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ------------------  

Індивідуальний податковий номер  

       Статус платника ПДВ:        ПЛАТНИК/НЕ ПЛАТНИК (необхідне підкреслити) 

 

«____»_______________20__ р.                           Борисенко Б. Б.   П.І.Б. 
(дата)                                                                  (підпис)                                           

mailto:company1@gmail.com

