
4.4. Подання заяви проприєднання до електричних мереж 

4.4.1. Замовникзвертається до ОСР щодонаміруприєднатися до 

системирозподілуіззаявою за типовою формою, наведеною в додатку 4 до цього Кодексу. 

ОСР оприлюднює на власному веб-сайті порядок подання заяви наприєднання. 

У заявіЗамовникмаєвказати про 

свійнамірабойоговідсутністьщодосамостійногопроектуваннялінійноїчастиниприєднання. 

Заява про приєднання разом ізкопіямидоданих до 

неїдокументівподаєтьсяЗамовникомособистоабонадсилаєтьсяпоштовимрекомендованимві

дправленням, абоможе бути подана в електронномувигляді через офіційний веб-сайт ОСР 

у мережіІнтернетіззастосуваннямелектронного цифрового підпису в 

установленомузаконодавством порядку або за допомогоюіншихелектроннихсервісів, 

запропонованих ОСР. 

4.4.2. До заяви про приєднаннядодаються: 

1) копія документа, якийпідтверджує право власностічикористуванняцимоб’єктом, 

абокопіявитягу з Державного реєструречових прав на нерухомемайно, або, за 

відсутностіоб’єкта, копія документа, якийпідтверджує право власностічикористування 

земельною ділянкоюабокопіювитягу з державного реєструречових прав на 

нерухомемайно. 

У разівідсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на 

земельнуділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану 

забудовитериторіїіззазначенняммісцярозташуванняземельноїділянки; 

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 

1:2000 іззазначенняммісцярозташуванняоб’єкта (об’єктів) Замовника, 

земельноїділянкиЗамовникаабопрогнозної точки приєднання (для об’єктів, 

якіприєднуються до електричних мереж уперше); 

3) копія паспорта абоналежним чином оформлена довіреністьчиінший документ на 

право укладати та підписуватидоговір про приєднання; 

4) ТЕО (за наявності). 

Замовник - юридична особа абофізична особа-

підприємецьдодатковонадаєкопіювитягу з 

Реєструплатниківєдиногоподаткуабокопіюсвідоцтваплатникаподатку на доданувартість 

(далі - ПДВ). 

Замовник - фізична особа додатковонадаєреєстраційний номер 

обліковоїкарткиплатникаподатків (для фізичнихосіб, які через 

своїрелігійніпереконаннявідмовляютьсявідприйняттяреєстраційного номера 

обліковоїкарткиплатникаподатків та повідомили про цевідповідний орган і маютьвідмітку 

в паспорті - серія та номер паспорта). 

4.4.3. НаданійЗамовникомзаяві з додатками до неївідповідно до пункту 4.4.2 цієїглави 

ОСР присвоюєреєстраційний номер: 

уразіособистогоподання заяви - у день подання; 

у разінаправлення заяви рекомендованимпоштовимвідправленням - не пізніше 1 

робочого дня з дня отриманнядокументів; 

у разінаправлення заяви в електронномувигляді - не пізніше 1 робочого дня з дня 

отриманнядокументів. 
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Реєстраційний номер заяви повідомляєтьсяЗамовнику в узгоджений з ним спосіб 

(рекомендованимпоштовимвідправленням, електронноюпоштою, факсом, за усним 

запитом Замовниказасобами телефонного/мобільногозв’язкутощо). 

4.4.4. Уразівідсутностіповного комплекту 

документівабоненалежногооформленнядокументів, щододаються до заяви, 

поданихособистоЗамовником, ОСР приймаєналежним чином оформленідокументи, 

надаєЗамовникузауваженнящодоповноти та належногооформленнядокументів та вносить 

відповіднуінформацію до реєструзаяв. 

Процедура наданняпослуги з приєднаннярозпочинаєтьсяпісляотримання ОСР 

всіхдокументів, вичерпнийперелікякихпередбачений пунктом 4.4.2 цієїглави. 

При отриманнінеповного комплекту документівабоненалежнооформленихдокументів, 

направленихпоштовимвідправленням (або в електронномувигляді), ОСР 

приймаєвсіотриманідокументи, вносить відповіднуінформацію до реєструзаяв та протягом 

2 робочихдніввід дня отримання заяви інформуєЗамовника у спосіб, указаний ним у заяві, 

про зауваженнящодоповноти та належногооформленнядокументів з обґрунтуванням 

причин наведенихзауважень. 

4.4.5. Номер заяви обліковується ОСР в окремомуреєстрі. Реєстрзаяв на 

приєднанняведеться в електронному та/абопаперовомувигляді. 
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