
                                                                           Додаток 1  

                                                                                 до договору про купівлю-продаж електричної  

                                                                                 енергії за «зеленим» тарифом приватним 

                                                                                 домогосподарством 

 

Директору ТОВ «ООЕК» 

 
(ПІБ) 

 

Адреса реєстрації:_____________________________ 

 

 
 

Заява-повідомлення про встановлення  

генеруючої установки 

Я,_______________________________________________________________________________,  
                                                          (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 

власник приватного домогосподарства, яке розташоване за  адресою:______________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (адреса) 

_____________________________________________, проживаю (зареєстрований) за адресою: 

_________________________________________________________________________________,  
(адреса) 

є побутовим споживачем електричної енергії відповідно до укладеного договору про постачання 

електричної енергії постачальником універсальних послуг із ТОВ «ООЕК», EIC-код точки 

розподілу ___________________________ повідомляю про те, що в приватному домогосподарстві 

здійснено:  

 

□ монтаж та приєднання генеруючої установки, яка виробляє електричну енергію з енергії 

сонячного випромінювання /з енергії вітру (потрібне підкреслити); 

□ реконструкцію із збільшенням в цілому потужності існуючої генеруючої установки, яка 

виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання/з енергії вітру 

(потрібне підкреслити); 

□ відбувся перехід права власності на вищенаведене домогосподарство, в тому числі, на 

генеруючу установку, яка виробляє електричну енергію з енергії сонячного 

випромінювання/з 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 (-ми) установкою (-ами) приватного 

домогосподарства, з дати подачі цієї заяви.   

                                                                      

Дані Споживача:  

 

1.  
Паспортні дані, ідентифікаційний номер 

(РНОКПП) (за наявності) 
 

2.  

Величина встановленої потужності 

генеруючої установки приватного 

домогосподарства  

______________ кВт 

3.  

Номер договору про постачання 

електричної енергії постачальником 

універсальних послуг 

 

 

Прошу належні мені кошти за електричну енергію, вироблену генеруючою (-ми) 

установкою (-ами) в обсязі, що перевищує місячне споживання моїм приватним   

домогосподарством, перераховувати на мій рахунок  

IBАN ____________________________________________________,    який відкрито у 

 



 
(найменування банківської установи) 

що підтверджується довідкою банку про реквізити.  

Станом на дату подачі цієї заяви, заявляю, що в приватному домогосподарстві, які 

належить мені на праві власності (потрібне підкреслити): 

- не встановлені генеруючі установки; 

- встановлені генеруючі установки сумарною потужністю________кВт за таким(и) EIC-

кодом(-ами) точки(-ок) розподілу____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

             Також повідомляю, що членами мого приватного домогосподарства є співвласники: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

 

      З метою забезпечення ведення електропостачальником обліку обсягу виробленої електричної 

енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру генеруючою (-ми) установкою (-

ами) 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:_ _________________________________ 
 

E-mail (для листування та отримання повідомлень): 

 

Додатки (засвідчені копії):  

 

□ Копія паспорту та ідентифікаційного податкового номера (реєстраційного номера облікової 

картки платника податків) споживача (для ідентифікації, за наявності) ; 

□ Копії документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку, 

право власності на житловий будинок та інші об’єкти нерухомого майна приватного 

домогосподарства; 

□ Копію паспорта точки розподілу/передачі електричної енергії приватного домогосподарства, у 

якому наявна інформація про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю  

відпуску електричної енергії та організації окремого комерційного обліку відповідно до вимог 

Кодексу комерційного обліку; 

□ Копію технічного паспорта на житловий будинок або інші об’єкти нерухомого майна приватного 

домогосподарства та кадастровий номер земельної ділянки, на якій(-их) встановлена(-і) 

генеруюча(-і) установка(-и); 

□ Інформацію банку (у тому числі роздруковану з мережі інтернет) про банківські реквізити 

рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ щодо провадження 

банківської діяльності на території України, для перерахування коштів постачальником 

універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного 

домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію; 

□ Згода членів приватного домогосподарства та копії їх індивідуальних податкових номерів 

(довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків); 

□ Копія довіреності в разі звернення уповноваженого представника та копія паспорту 

уповноваженого представника (для ідентифікації, за наявності); 

 

_______________ 20____ р.   ______________________________________________ 
                                                                     (підпис, П.І.Б. власника приватного домогосподарства ) 

 


