Директору ТОВ «Закарпаттяенергозбут»
Німець Н.Б.

_______________________________
(П.І.Б. заявника)
(адреса для листування)

Номер телефону:______________________

ЗАЯВА-ПОВІДОМЛЕННЯ
про встановлення генеруючої установки
Я,_______________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

власник (користувач) приватного домогосподарства, яке розташоване за адресою:

____________________________________________________________________,
проживаю (зареєстрований) за адресою:

____________________________________

____________________________________, є побутовим споживачем електричної
енергії відповідно
постачальником

до

укладеного

договору про постачання
універсальних

електричної

енергії
послуг

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
(найменування ПУП, структурного підрозділу)

EIC-код точки розподілу __________________________, повідомляю про те, що в
приватному домогосподарстві здійснено приєднання генеруючої установки, яка виробляє
електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру (потрібне
підкреслити).
У зв'язку з цим та відповідно до вимог законодавства прошу активувати договір про
купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або
з енергії вітру (необхідне підкреслити) генеруючою установкою приватного
домогосподарства, з дати подачі цієї заяви. До заяви додаю необхідні документи, перелік
яких вказано на зворотній стороні заяви.
Прошу належні мені кошти за електричну енергію, вироблену генеруючою
установкою в обсязі, що перевищує місячне споживання моїм приватним
домогосподарством,
перераховувати
на
мій
рахунок
____________________________________________________, який відкрито у

___________________________________________________________________.
З метою забезпечення ведення електропостачальником обліку обсягу виробленої
електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру генеруючою
установкою приватного домогосподарства, що перевищує місячне споживання
електроенергії таким приватним домогосподарством, та належного виконання ним вимог
законодавства під час проведення зі мною розрахунків і відповідно до Закону України «Про
захист
персональних
даних»
я

____________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – заявника)

даю

згоду

на

оброблення

моїх

персональних

даних________________________
(підпис)

Контактний телефон для зворотного зв'язку __________________________________________
____________ 20____ р.
(дата подачі заяви)

___________________________
(підпис, ПІБ)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ (відмітити необхідне)
-

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного

номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно
повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) (пп.2
п.3.3.5. розділу ІІІ ПРРЕЕ)*;
- копія паспорта (1-6, 11стор.), витяг з єдиного державного демографічного реєстру
щодо реєстрації місця проживання (для власників ID картки) *;
- копія документа, яким визначено право власності чи користування (оренда,
позичка, управління тощо) на об’єкт (житлову нерухомість) (п.11.3.4. розділу ХІ ПРРЕЕ)*;
- копія документа, яким визначено межі земельної ділянки (у разі розміщення
генеруючих установок у межах земельної ділянки приватного господарства) (п.11.3.4.
розділу ХІ ПРРЕЕ);
- копія паспорта точки розподілу (передачі) (п.11.3.4. розділу ХІ ПРРЕЕ)*.
- довідка про відкриття банківського рахунку, на який будуть проводитись
розрахунки за договором купівлі-продажу електричної енергії (п.11.3.19. розділу ХІ
ПРРЕЕ)*.
Інші документи:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________
* документи, які надаються в обов’язковому порядку та у незалежності від
місця розташування генеруючої електроустановки.
ПРИМІТКА!!!
Документи, які подаються в копіях повинні бути посвідчені належним чином, зокрема із власноручним
написанням:
слів: «Згідно з оригіналом»;
дати посвідчення;
ПІБ;
особистого підпису.

Пакет документів прийняв та перевірив:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(П.І.Б працівника ЦОК та його посада)

________________
(підпис)

