
 

 

  
Додаток 1 

до Правил приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок 

у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу 

Заява про приєднання за постійною схемою 

Вхідний номер 
(заповнюється ОСР під час подання заяви замовником) 

Дата реєстрації 
(заповнюється ОСР під час подання заяви замовником) 

    
Кому: 

Оператор системи розподілу 
(структурний підрозділ за місцем розташування 

електроустановок замовника) 
  

Від кого: 
Найменування або П. І. Б. фізичної особи - замовника 

послуги з тимчасового приєднання до електричних 

мереж 
  

Серія, номер дата видачі та назва документа, що 

підтверджує право власності чи користування об'єктом   

Серія, номер паспорта, дата видачі (для фізичних осіб)   
Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний орган і 

мають відмітку в паспорті (або слово "відмова" у разі, 

якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та 

номер паспорта) (за наявності) 

  

Код ЄДРПОУ (для юридичної особи)   
Характеристика об'єкта замовника: 

Місце розташування   
Реквізити договору споживача про надання послуг з 

розподілу електричної енергії (паспорта точки 

розподілу) 
  

Спосіб оплати послуги приведення тимчасово 

приєднаних електроустановок у відповідність до вимог 

Кодексу систем розподілу згідно з вимогами Правил 
(для електроустановок, які на дату укладення 

договору про тимчасове приєднання за своїми 

технічними характеристиками та/або місцем 

розташування відповідали нестандартному типу 

приєднання): 

  
протягом двадцяти робочих днів з дати підписання сторонами 

договору про приєднання за постійною схемою 
(застосовується зниження плати на 10 %) 

  

рівномірними платежами щомісяця протягом не більше одного 

календарного року з дати підписання сторонами договору про 

приєднання за постійною схемою за пропозицією замовника 

__________________________________ 
__________________________________ 

Вартість будівництва електричних установок і мереж 

лінійної частини приєднання від точки забезпечення 

потужності до точки приєднання згідно з розробленою 

проєктно-кошторисною документацією (тис. грн (без 

ПДВ)) 

  

Вартість надання замовником власних ресурсів 

(товарно-матеріальні цінності, виконання робіт тощо) 

для можливості забезпечення виконання будівельно-

монтажних робіт електричних мереж оператора системи 

розподілу (нове будівництво, реконструкція, технічне 

переоснащення) (тис. грн (без ПДВ)) 

  

Додаткова інформація, що може бути надана 

замовником за його згодою   



Приєднання електроустановок замовника до 

електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є 

ОСР (ТАК/НІ) 
  

    
Про результати розгляду цієї заяви прошу інформувати мене: 
Рекомендованим листом (необхідно вказати поштову 

адресу)   

електронною поштою (необхідно вказати адресу)   

    

Електронна адреса для листування:   

Інше   
Прошу надати послугу приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу. 
До заяви про приєднання додаються документи: 
1. Розроблена проєктно-кошторисна документації електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення 

потужності до точки приєднання               (так/ні). 
                                                                                                                                                                          (зайве закреслити) 
2. Згода суб'єкта господарювання на приєднання об'єкта (електроустановок) замовника до власних електричних мереж у рахунок 

зменшення величини дозволеної до використання потужності (так/ні). 
                                                                                                                                                                                                   (зайве 

закреслити) 
3. Первинні бухгалтерські документи на надані замовником власні ресурси (товарно-матеріальні цінності, виконання робіт тощо) для 

можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт електричних мереж оператора системи розподілу (нове будівництво, 

реконструкція, технічне переоснащення) на загальну суму ____________________ тис. грн (без ПДВ) 
      (так/ні). 
(зайве закреслити) 
4. Довідка Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо огляду електричних установок і мереж лінійної частини 

приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання 
       (так/ні). 
(зайве закреслити) 
5. Інші документи: __________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві та доданих документах, несе заявник. 
Достовірність наданих даних підтверджую 
                                                                         _______________________       _________ 
                                                                                                                             (дата)                                     (підпис) 
Підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу 

третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або 

вартісних обсягів наданих за Договором послуг. 
                                                                                                             ____________________________ 
                                                                                                                                                                                 (підпис) 
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