Додаток 5
до Кодексу систем розподілу
Повідомлення
про надання послуги з приєднання
№ (ідентифікатор)___________________
Дата складання «___» ____________ 20__ року

Місце складання________________________________________________________________
Назва наданої послуги з приєднання (ОСР)_________________________________________

_____________________________________________________________________________
(назва об’єкта та повне найменування/прізвище, ім’я, по батькові Замовника)

Місце розташування об’єкта Замовника (місто, населений пункт, вулиця, будинок, ділянка
забудови):____________________________________________________________________________________
№ технічних умов/ідентифікатор_________________________________________________________.
Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії
(користування (постачання) електричною енергією) ________ кВт.
Замовлена до приєднання потужність ___________ кВт.
Джерело електропостачання _____________________________________________________________,
(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції, номер опори, комірки)

Точка забезпечення потужності __________________________________________________________,
(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції, номер опори або обладнання)

Точка приєднання (проєктована межа балансової належності)________________________________,
Можливість підключення власних мереж Замовником _______________________________________
(самостійно або ОСР у випадку необхідності відключення
інших користувачів від мережі)

Це повідомлення складене про те, що зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта
Замовника виконані повністю. Виконавець послуг (ОСР) надав, а Замовник отримав
послугу із забезпечення приєднання електроустановок об’єкта Замовника на загальну
суму _________грн ___ коп. (______________________________________________грн
____коп.), у тому числі ПДВ ________грн, та мережі ОСР готові до підключення
електроустановок об’єкта Замовника.
Повідомлення про надання послуги з приєднання є підставою для укладання
Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами,
встановленими на ринку електричної енергії.
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Продовження додатка 5
Технічні заходи, які були виконані ОСР/ОСП в частині зовнішнього
електрозабезпечення
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
На письмову вимогу Замовника ОСР має надати йому проєктно-технічну
документацію, а також підтвердження виконання комплексу будівельно-монтажних робіт.
У разі незгоди Замовника із виконанням ОСР будівельних робіт в електричних
мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок
Замовника, поданням ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок
Замовника (на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової належності)) за
письмовим зверненням Замовника центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, надає
висновок щодо фактичного виконання всіх технічних заходів, які виконані ОСР у частині
вимог до його електроустановок.
ОСР:
___________________________________
(підпис, ПІБ уповноваженої особи ОСР)

______ _________________ 20 ___ року

