Директору технічному
ПАТ "Київобленерго"
Гетманову В.А.

__________________________________________________
___________________________________________________
(П. І. Б. фізичної особи - замовника приєднання)

___________________________________________________
___________________________________________________
(код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які ч ерез свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, номер телефону)

ЗАЯВА
про приєднання електроустановки фізичної особи (населення) певної потужності
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(назва, місце розташування об'єкта замовника)
____________________________________________________
(функціональне призначення об'єкта замовника)
_________________________________________
(мета приєднання - нове приєднання/зміна технічних параметрів).
____________кВт від ____________ № ________________________
(існуюча дозволена (приєднана) потужність відповідно до договору про користування електричної енергії)
(________кВ),
(існуюча напруга приєднання)
_________________________(1-фазна/3-фазна схема приєднання)
(існуюча схема приєднання).
____________кВт з них (I категорія -_____ кВт, II категорія - _____ кВт, III категорія -_____ кВт).
(величина максимального розрахункового (категорія з надійності електропостачання) (прогнозованого)
навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності)
(
кВ),
(заявлена напруга приєднання).
_________________________(1-фазна/3-фазна схема приєднання)
(заявлена схема приєднання).
_______________________________
(режим роботи електроустановок)
__________________________________________________________________________________________
(відомості щодо встановленої потужності електроопалювальних установок та кухонних електроплит)
ЗАПЕРЕЧУЮ/ НЕ ЗАПЕРЕЧУЮ
(відомості щодо встановлення межі балансової належності на території земельної ділянки Замовника –
непотрібне викреслити)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(додаткова інформація, яка може бути надана замовником за його згодою, у тому числі необхідність приєднання
будівельних механізмів, місце встановлення лічильника).
Прогнозована дата вводу об’єкту в експлуатацію «___» __________ 20__р.

Прошу здійснити комплекс заходів з приєднання та підключення електроустановок до електричних
мереж.
Оплату отриманих послуг гарантую.
До заяви додаються:
1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з
топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки,
земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.
2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за
відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.
3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори
особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).
Для укладення договору про приєднання додаються:
1. Копія паспортних даних ( стор.1-4, прописка)
2. Копія ідентифікаційного коду.
З метою забезпечення ведення обліку виданих технічних умов на приєднання до електричних мереж
і
відповідно
до
Закону
України
«Про
захист
персональних
даних»
я,
______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Про результати розгляду даної заяви прошу інформувати мене (оберіть один із запропонованих
варіантів):
o за місцем подання заяви;
o електронною поштою (необхідно вказати адресу)_______________________________;
o факсом (необхідно вказати номер факса)_________________________;
o поштою;
o телефоном;
o інше (вкажіть)_____________________.
* копій документів надаються з пред`явленням оригіналу або копії, завіреної в установленому Законом порядку
** в разі необхідності обладнання об`єкта замовника електроопалювальними приладами надати відповідний
теплотехнічний розрахунок.

________________
(підпис)
"___" ____________ 20__ року

_______________
(П. І. Б.)

