
 

 

ЗАЯВА 

про приєднання електроустановки фізичної особи (населення) певної потужності 

Оператор системи розподілу Керівник Оператора системи розподілу 

ПрАТ "Кіровоградобленерго" Стрюченко О.М. 

Від кого: 

П.І.Б. фізичної особи – Замовника послуги з приєднання до електричних мереж 

Іщенко Петро Васильович 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків і 

мають відмітку в паспорті) 

Контактний номер телефону 

0075567771 097-562-33-12 

Назва, місце розташування об'єкта Замовника 

житловий будинок, с. Степове, вул. Центральна, буд.10  

Функціональне призначення об'єкта Замовника 

житло 

Вихідні дані щодо параметрів електроустановок Замовника 

Існуючий ступінь напруги 

відповідно до Договору про 

користування електричною 

енергією , кВ 

Існуюча дозволена (приєднана) 

потужність відповідно до 

Договору про користування 

електричною енергією , кВт 

№ існуючого Договору про 

користування електричною 

енергією  

Дата заключення існуючого 

Договору про користування 

електричною енергією 

-- -- -- -- 

Мета приєднання (нове приєднання/зміна технічних параметрів) 
Прогнозована дата введення 

об’єкта в експлуатацію 

                                                 нове приєднання 08.09.2019 

Ступінь напруги в точці 

приєднання, кВ 

Величина максимального розрахункового 

(прогнозованого) навантаження з 
урахуванням існуючої дозволеної 

(приєднаної) потужності, кВт 

Режим роботи електроустановок 

0,38 10 цілодобово 

Відомості щодо встановленої потужності електроопалювальних установок 

електроопалення – 6кВт 

Графік уведення потужностей за роками 

Рік введення 

потужності 

Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної 

(приєднаної) потужності відповідно до категорій надійності електропостачання, кВт 

І ІІ ІІІ 

 2019  -  -  10 

Відомості щодо встановлення межі балансової належності на 

території земельної ділянки Замовника (ЗАПЕРЕЧУЮ/НЕ 

ЗАПЕРЕЧУЮ) 

Відомості щодо необхідності встановлення 

багатофункціонального приладу обліку електричної енергії 

(ТАК/НІ) 

 не заперечую ні 

Додаткова інформація, яка може бути надана замовником за його згодою, у тому числі необхідність приєднання будівельних 

механізмів 

лічильник встановити на зовнішній стіні житлового будинку, передбачити  живлення будівельних струмоприймачів 

Інформація про бажання Замовника здійснювати проектування лінійної частини приєднання 

(самостійно / Оператором системи розподілу) 
---- 

Прошу надати послугу з приєднання електроустановок до електричних мереж та здійснити комплекс заходів з приєднання та 

підключення електроустановок до електричних мереж. Оплату отриманих послуг гарантую. 

До заяви додаються такі документи: 

1. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця 

розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання. 

2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування об'єктом, або копія витягу з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, який підтверджує право 

власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право представляти інтереси власника 

об’єкту приєднання особі, яка уповноважена підписувати, подавати заяви та документи, укладати відповідні  

договори (за потреби). 

Для укладення договору про приєднання додаються: 

1. Копія паспортних даних (стор. 1-4, прописка). 

2. Копія ідентифікаційного коду. 

 

"__"___________20___р                                 _____________________                                     ____________________ 

                                                                                         (підпис)                                                                      (П.І.Б) 



 

 

ЗАЯВА 

про приєднання електроустановки фізичної особи (не підприємця) певної потужності 

Оператор системи розподілу Керівник Оператора системи розподілу 

ПрАТ "Кіровоградобленерго" Стрюченко О.М. 

Від кого: 

П.І.Б. фізичної особи – Замовника послуги з приєднання до електричних мереж 

Іщенко Петро Васильович 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків і 

мають відмітку в паспорті) 

Контактний номер телефону 

0075567771 097-562-33-12 

Назва, місце розташування об'єкта Замовника 

нежитлове приміщення (магазин), м. Гайворон, вул. Квітнева, буд.10  

Функціональне призначення об'єкта Замовника 

комерційна діяльність 

Вихідні дані щодо параметрів електроустановок Замовника 

Існуючий ступінь напруги 

відповідно до Договору про 

користування електричною 

енергією , кВ 

Існуюча дозволена (приєднана) 

потужність відповідно до 

Договору про користування 

електричною енергією , кВт 

№ існуючого Договору про 

користування електричною 

енергією  

Дата заключення існуючого 

Договору про користування 

електричною енергією 

0,23 3 457 15.04.2011р 

Мета приєднання (нове приєднання/зміна технічних параметрів) 
Прогнозована дата введення 

об’єкта в експлуатацію 

зміна технічних параметрів 04.07.2017 

Ступінь напруги в точці 

приєднання, кВ 

Величина максимального розрахункового 

(прогнозованого) навантаження з 

урахуванням існуючої дозволеної 
(приєднаної) потужності, кВт 

Режим роботи електроустановок 

0,38 20 однозмінний 

Відомості щодо встановленої потужності електроопалювальних установок 

--- 

Графік уведення потужностей за роками 

Рік введення 

потужності 

Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної 

(приєднаної) потужності відповідно до категорій надійності електропостачання, кВт 

І ІІ ІІІ 

 2019  -  -  20 

Відомості щодо встановлення межі балансової належності на 

території земельної ділянки Замовника (ЗАПЕРЕЧУЮ/НЕ 

ЗАПЕРЕЧУЮ) 

Відомості щодо необхідності встановлення 

багатофункціонального приладу обліку електричної енергії 

(ТАК/НІ) 

 не заперечую ні 

Додаткова інформація, яка може бути надана замовником за його згодою, у тому числі необхідність приєднання будівельних 

механізмів 

-----------  

Інформація про бажання Замовника здійснювати проектування лінійної частини приєднання 

(самостійно / Оператором системи розподілу) 
----- 

Прошу надати послугу з приєднання електроустановок до електричних мереж та здійснити комплекс заходів з приєднання та 

підключення електроустановок до електричних мереж. Оплату отриманих послуг гарантую. 

До заяви додаються такі документи: 

1. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця 

розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання. 

2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування об'єктом, або копія витягу з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, який підтверджує право 

власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право представляти інтереси власника 

об’єкту приєднання особі, яка уповноважена підписувати, подавати заяви та документи, укладати відповідні  

договори (за потреби). 

Для укладення договору про приєднання додаються: 

1. Копія паспортних даних (стор. 1-4, прописка). 

2. Копія ідентифікаційного коду. 

 

"__"___________20___р                                 _____________________                                     ____________________ 

                                                                                         (підпис)                                                                      (П.І.Б) 



 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

про приєднання електроустановки юридичної особи певної потужності 

Оператор системи розподілу Керівник Оператора системи розподілу 

ПрАТ "Кіровоградобленерго" Стрюченко О.М. 

Від кого: 

Найменування  Замовника послуги з приєднання до електричних мереж 

ТОВ "Кіровоградське" 

Код за 

ЄДРПОУ/реєстраційний 

номер картки платника 

податків 

Банківські реквізити Замовника 
Контактний номер 

телефону 

15975346 
МФО 386458 р/р 260000412347 067-564-98-79 

ПАТ ПІМБ Банк 0522-3-45-47 

Назва, місце розташування об'єкта Замовника 

комплекс будівель (склад), м. Долинська, вул.  Нова, 56 

Функціональне призначення об'єкта Замовника 

зберігання готової продукції 

Вихідні дані щодо параметрів електроустановок Замовника 

Існуючий ступінь напруги 

відповідно до Договору про 

постачання  електричної 

енергії , кВ 

Існуюча дозволена (приєднана) 

потужність відповідно до 

Договору про постачання  

електричної енергії , кВт 

№ існуючого Договору про 

постачання  електричної 

енергії  

Дата заключення існуючого 

Договору про постачання  

електричної енергії 

0,38 20 897 17.08.2009р 

Мета приєднання (нове приєднання/зміна технічних параметрів) 
Прогнозована дата введення 

об’єкта в експлуатацію 

зміна технічних параметрів 15.08.2018р 

Ступінь напруги в точці 

приєднання, кВ 

Величина максимального 

розрахункового (прогнозованого) 

навантаження з урахуванням існуючої 

дозволеної (приєднаної) потужності, 

кВт 

Режим роботи електроустановок 

0,38 130 цілодобовий 

Графік уведення потужностей за роками 

Рік введення 

потужності 

Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної 

(приєднаної) потужності відповідно до категорій надійності електропостачання, кВт 

І ІІ ІІІ 

2019  - - 130 

Відомості щодо встановлення межі балансової належності на 

території земельної ділянки Замовника (ЗАПЕРЕЧУЮ/НЕ 

ЗАПЕРЕЧУЮ) 

Відомості щодо необхідності встановлення 

багатофункціонального приладу обліку електричної енергії 

(ТАК/НІ) 

не заперечую  ні  

Додаткова інформація, яка може бути надана замовником за його згодою, у тому числі необхідність приєднання будівельних 

механізмів 

-----------  

Інформація про бажання Замовника здійснювати проектування лінійної частини 

приєднання (самостійно / Оператором системи розподілу) 
ОСР 

Прошу надати послугу з приєднання електроустановок до електричних мереж та здійснити комплекс заходів з приєднання та 

підключення електроустановок до електричних мереж. Оплату отриманих послуг гарантую. 

До заяви додаються такі документи: 

1. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта 

(об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання. 

2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною 

ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право представляти інтереси власника об’єкту 

приєднання особі, яка уповноважена підписувати, подавати заяви та документи, укладати відповідні  договори (за потреби). 

Для укладення договору про приєднання додаються: 

1. Копія свідоцтва платника ПДВ та довідка з ДПС, про реєстрацію на загальній системі оподаткування або копія свідоцтва 

платника єдиного податку 

2. Копія свідоцтва (виписка або витяг) про державну реєстрацію та копія довідки з ЄДРПОУ 

3. Копія статуту та наказу про призначення керівника підприємства. 

 

"__"___________20___р                                  _____________________                                                           ____________________ 

                                                                                                (підпис)                                                                                            (П.І.Б.)  

 


