
Додаток 3 
до Правил приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок 

у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу 
Державна інспекція енергетичного нагляду України 

Довідка N 

щодо огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від 

точки забезпечення потужності до точки приєднання 
"___" ____________ ____ року 
             (дата видачі довідки) 

________________ 
(найменування населеного пункту) 

1. Звернення __________________________________, 
                                                                                        (П. І. Б. або найменування замовника) 
що додається до Акта огляду у копії від __________________________________ 
                                                                                                                                    (вхідні реквізити звернення) 
2. Адреса розташування електроустановки заявника, яка тимчасово приєднана до електричних мереж 

__________________________________. 
                   (назва населеного пункту, район, область, вулиця, N будинку) 
3. Реквізити договору про тимчасове приєднання електроустановки ____________ ______________. 
                                                                                                                                                                (N договору)        (дата укладення) 
4. Сторона, яка здійснювала будівництво лінійної частини тимчасового приєднання від точки забезпечення потужності до точки 

приєднання: 
замовник/оператор системи розподілу. 

(зайве закреслити) 
5. Проєктувальник, що здійснював розроблення проєктно-кошторисної документації на лінійну частину приєднання: 

__________________________________, 
                                                                                            (назва юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи) 
кваліфікаційний сертифікат ________________ N __________________________________. 
                                                                       (дата видачі)                                                           (серія, номер) 
6. Реквізити договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (паспорта точки розподілу): 
_______________ ______________ _________________________. 
         (N договору)             (дата укладення)                             EIC-код 
Точка забезпечення потужності: __________________________________. 
Точка приєднання: __________________________________. 
Напруга в точці приєднання: __________________________________. 
На дату укладення договору про тимчасове приєднання тип приєднання відповідав стандартному приєднанню / нестандартному 

приєднанню. 
              (зайве закреслити) 
7. Оператор системи розподілу, до електричних мереж якого тимчасово приєднані електроустановки 

_______________________________. 
                                                 (назва оператора системи розподілу) 
8. Надання заявником розробленої згідно з вимогами нормативних документів проєктно-кошторисної документації: 
так; ні. 
(зайве закреслити) 
Опис зауважень у разі ненадання проєктно-кошторисної документації у повному обсязі, у тому числі пояснювальної записки, робочого 

проєкту, схем, кошторисної документації: ____________________ 
__________________________________ 
9. Реквізити проєктно-кошторисної документації: __________________________________ 
                                                                                                                                                       (номер, шифр) 
__________________, __________________________________. 
                  (дата)                                                                                                     (назва) 
10. Відповідність змонтованих електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки 

приєднання проєктно-кошторисній документації: 
так; ні. 
(зайве закреслити) 
Опис зауважень у разі невідповідності змонтованих електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення 

потужності до точки приєднання проєктно-кошторисній документації: 

 

 

Номер пункту проєктно-кошторисної документації Детальний опис зауваження 

    



    

    

    

    

    

    

 

 

11. Відповідність технічного стану змонтованих електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення 

потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів: 
так; ні. 
(зайве закреслити) 
Опис зауважень у разі невідповідності змонтованих електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення 

потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів: 

 

 

Назва та номер 

пункту нормативно-

технічного документа 
Вимога нормативно-технічного документа Детальний опис зауваження N додатка 

(фотоматеріалу) 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

12. На підставі вищезазначеного Держенергонагляд встановив: 

 

 

 

технічний стан електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до 

точки приєднання згідно з розробленою проєктно-кошторисною документацією: 

__________________________________ 
                      (номер, шифр)                            (дата) 
відповідає вимогам нормативно-технічних документів 

 

технічний стан електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до 

точки приєднання згідно з розробленою проєктно-кошторисною документацією: 

__________________________________ 
                      (номер, шифр)                            (дата) 
не відповідає вимогам нормативно-технічних документів 
Кількість виявлених зауважень щодо невідповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини 

приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів 

_________. 

 

 

                                                                                                                                                      (відмітити позначкою необхідне) 
Додаток:   



  
звернення замовника на ___ арк. у 1 прим.; 
фотоматеріали виявлених зауважень на ___ арк. у 1 прим. 

 

 

Керівник територіального органу Держенергонагляду: 
__________________ 
                  (підпис) 

________________________________ 
(Власне ім'я, прізвище) 

Увага! 
У разі невідповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до 

точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів та/або невідповідності змонтованого обладнання проєктно-кошторисній 

документації замовник зобов'язаний їх усунути та звернутися до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо проведення 

повторного огляду. 
Під час повторного огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки 

приєднання не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються усунення раніше виявлених зауважень або неусунення їх 

повністю або частково. 

 

 


	Довідка N щодо огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання

