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Дзтобук Д.М.
вул. сад. Масив N~ 1, дглянка N~351,
С. I";iщ\ Криниця. Ршпепський Р-Н,

Ргвненська обл .. 35342

Начальнику Ршнспського РЕМ
Лгткгмапу в.л.

llpAT «Ргвнсоблеперго» (налазп -- Товариство) отримало Вашу :ШЯВУ 11(0)\0 розпош.гу
потужиосп за адресою ВУЛ. сад. Масив N~ 1, шляпка N~351, с. Бша Криниця, Ргвнепський район.

Представниками Товариства. в межах своп компетспцп, розглянуто Вашу заяву. За
результатами розгияду повтдомлягмо.

Врахонуючи палан: Вами локумснги, Товариство не запсречус 11(0).(0 розполтлу
нотужиосп 5 кВт. а самс:
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2,5 кВт

0,22вул. сал. Масив N~ 1, лшянка N~351,
.----1-~-J)iла _!.(РИI!I'!_~~ . . _

') вул. сад. Масив N~ 1, лi;I}lнка N~351,ll"
L_-._ ~,~_l;_iJ~~JsРиIlиця

2,5 кВт

0,22

З метою уклалсння логоворгн про користуванпя слсктричною снсрпсю. а також за бтльш
лстальною шформашсю прононугмо [3ам звсрнутися в Ргвненський РЕМ за алрссою: ВУН.

К]!5ПЯ Вололимира. 7! Л. '\11. Ргнпс (граф!к роботи: ин-чт: 8:00-] 7:] 5: !I'I'··8:00-16:00: общня
исрсрва: 12:00-13:(0).

1 !рЛТ «Ргвнсоблспер: о» висловлюг Вам свою 1 10 на: 'У' та спошвастъся на
взасм OP()'~YM 11111 я.

Директор комершинии А.О. Ахромклн
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На Ng б/н вiд 02.07.2018p.

Лисенко 0.0.
вул. Незалежностi, буд. N235,
с. Вересневе, Рiвненський р-н,
Ргвненська обл., 33004

Начальнику Ргвненського мгського РЕМ
Кучеруку 0.0.

Рiвненський мiський РЕМ ПрА Т «Ртвнеоблеиерго» (надалi - Товариство) отримав Вашу заяву
щодо видiлення потужностi на електроопалення на об'€кт за адресою: вул. Незалежностi, буд. N235,
с. Вересневе, Рiвненський р-н.

Товариством, в межах свое'! компетенцп, розглянуто Вашу заяву. За результатами розгляду
повщомляемо.

Враховуючи наданi Вами документи, Товариство прийняло рiшення погодити видiлення
потужиосп 2 кВт на електроопалення в межах договтрно: потужностi 3 кВт_

З метою застосування тарифу «населения, яке прожива€ в житлових будинках обладнаних у
встановленому законом порядку електроопалювальними установками» Вам необхiдно надати в
Ргвненський мiський РЕМ документи, а саме:

1. Робочий проект внутрiшнього електропостачання.
2. Акт виконання монтажних робiт з встановлення додаткових електроустановок, оформлений

споживачем з пiдрядною орган.зашею, яка виконувала монтажнi роботи або довiдка-заява
споживача про встановлення самостiйно запроектованого обладнання, з вiдображенням типу
пристротв, паспортнот потужиосп.

3. Паспорт встановленот електроопалювальнот установки.
4. Перевiрка вiдповiдностi проектних рiшень щодо встановлення електроопалювально)' установки.
5. Заява про внесення змiн до договору про користування електроенерпсю та застосування

спешального тарифу.
Лише пiсля надання повного пакету документiв, зазначеного вище, споживач гнгшюе внесення

змiн в договiр про користування електричною енерпею в розрiзi тарифнот групи.
Додатково [иформуемо, з метою пгдвищення якостi обслуговування побутових споживачгв, на

офiцiйному сайтi Товариства W\l\I\N.гое_vsеi.LIa реалiзовано сервгс - Особистий кабiнет споживача. За
допомогою даного серв.су можна вносити покази засобiв облiку, переглядати та контролювати
нарахування та оплату за спожиту електричну енергiю, здiйснювати оплату за допомогою платiжних
карток, отримувати iнформацiю щодо розрахункiв (заборгованютъ/переплата) за спожиту
електроенерпю, вiдстежувати персональнi данi особового рахунку.

Разом з тим хочемо повiдомити, що нещодавно було реалiзовано можливiсть через особистий
кабiнет споживача сформувати останнiй виставлений рахунок. Тому, якщо Вам по якгйсь причин] не
було доставлено рахунок Ви можете його роздрукувати використовуючи сервю - Особистий кабiнет
споживача,

ПрАТ «Ргзнеобленерго» висловлюс Вам свою повагу та сподтваетъся на взаеморозумiння.

Директор комершйний ! А. О. Ахромкш

Фира
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