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Перелік необхідних документів для зміни тарифу на електричну енергію 
(все-копії, можна скан-копії документів *): 
 
1. Технічний паспорт будинку (або архітектурний проект, якщо паспорту немає...) 
   + інформацію, де розміщено обладнання: щиток розподільчий, лічильник, котел (на плані бажано позначити) 
   + інформацію, чи утеплено зовнішні стіни( чим, товщина) 
Якщо технічний паспорт виконаний на попереднього власника будинку, то додатково необхідно додати договір 
про купівлю/продаж будинку або документ, який підтверджує право власності.  
2. Договір про користування електричною енергією побутовим споживачем**. Якщо Ви являєтесь 
субспоживачем, то додатково прикласти договір основного споживача із схемою обліку (Акт розмежування 
балансової належності). 
3.Паспорт лічильника (не обов'язково) 
4. Акт параметризації приладів обліку, що використовуються для розрахунків за електроенергію побутовим 
споживачем (якщо лічильник працює за 2-х або тризонним тарифом) або Протокол перевірки параметризації 
лічильника електричної енергії(виданий ПАТ "КОЕ"). Якщо лічильник має оптовий порт, то надати фото з 
ним (обов’язково має бути видна пломба). 
5. Акт технічної перевірки розрахункового засобу обліку електричної енергії (бажано не старший 2-х місяців 
з вказаним фактично встановленим обладнанням) 
6. Технічні умови (ТУ) на приєднання, Технічне рішення (ТР) по проекту на приєднання  
7. Проект зовнішнього електропостачання (якщо є такий) 
8. Паспорти електронагрівального обладнання (котел, плита- для будинків, що мешкають в селі) 
9. Проект опалення з тепловим розрахунком (якщо такий є) 
10. Акт про передачу на відповідальне збереження приладу обліку та пломб встановлених на ньому (якщо 
є такий). 
 
Примітка 
* - надсилати скан-копії можна за наступним адресом: projectm@iknet.com.ua 
**- якщо у договорі про користування електричною енергією не вказано особового рахунку, то додатково 
потрібно надати квитанцію на оплату за електричну енергію, де вказано № рахунку. 
 

 
З найкращими побажаннями, Анастасія Сільченко 
/інженер-енергетик ТОВ "ІК НЕТ"/  
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