Додаток 1
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до умов договору про постачання електричної енергії споживачу
Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правилами роздрібного
ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312 (далі –
Правила роздрібного ринку), та ознайомившись з умовами договору про постачання
електричної енергії споживачу (далі – Договір) на сайті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗАХІД» (далі – Постачальник) в мережі Інтернет за
адресою: http://energozahid.com.ua
_____________________________________________________________________
(Назва суб’єкта господарювання)

далі – Споживач, ініціює приєднання до умов Договору на умовах комерційної пропозиції
Постачальника КП1 з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.
Персоніфіковані дані Споживача:
1

Назва суб’єкта господарювання

2

Ідентифікаційний код згідно з ЕДР

3

Вид об’єкта

4

Адреса об’єкта, ЕІС-код точки
комерційного обліку (точки розподілу)

5

Найменування Оператора, з яким Споживач
уклав договір розподілу електричної енергії

6

ЕІС-код як суб’єкта ринку електричної
енергії, присвоєний відповідним системним
оператором*
Початок постачання електричної енергії з «_____» ________20

р.

* до присвоєння ЕІС-коду суб’єкта ринку (до отримання споживачем такої інформації у встановленому
порядку) поле не заповнюється.
За кожним об’єктом споживача надаються окремі ЕІС-коди точок комерційного обліку. Якщо таких точок
більше однієї, їх перелік наводиться у додатку до Заяви-приєднання.

Увага! Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує
вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі, зокрема в частині
інших додатків до Договору, які оформляються за необхідності, до оформлення яких сторони
керуються додатками до договорів про постачання електричної енергії та про користування
електричною енергією (індивідуальні характеристики об’єкта, потужність, клас надійності,
ідентифікаційні коди, особливості обліку, розмежування тощо) для врегулювання всіх питань,

які залежать від інформації, яка міститься у відповідних додатках та базі даних оператора
системи розподілу.
З моменту акцептування цієї заяви-приєднання в установленому Правилами роздрібного
ринку порядку Споживач та Постачальник набувають всіх прав та обов’язків за Договором і
несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та
законодавством України.
Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його
персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які
мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо
кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.
Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних:
____________________

_________________

______________________

(дата)

(особистий підпис, печатка)

(П.І.Б. Споживача)

Примітка:
Споживач зобов’язується повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та
даних, зазначених у заяві-приєднанні протягом 5 (п’яти) робочих днів, з моменту їх настання.
Реквізити Споживача:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Додатки:
1)
витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
2)
копія документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг
з установчого документа про повноваження керівника - для юридичних осіб, копія довіреності,
виданої в установленому порядку), за необхідності;
3)
перелік ЕІС-кодів точок комерційного обліку (за необхідності);
4)
копія паспорту точки розподілу (за наявності);

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
____________________

_________________

______________________

(дата подання заяви-приєднання)

(особистий підпис, печатка)

(П.І.Б. Споживача)

