Додаток 1
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до 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 електропостачальника
Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛЬТ ПОСТАЧ» (далі – Постачальник) в
мережі Інтернет за адресом: www.volts.energy , приєднуюсь до умов Договору на умовах
комерційної пропозиції Постачальника № _________ з такими нижченаведеними
персоніфікованими даними.
Персоніфіковані дані Споживача:
1 Найменування компанії
Паспортні дані, ідентифікаційний
2 код (за наявності), ЕДРПОУ
(обрати необхідне)
3 Вид об'єкта
4
5
6

7

8

Адреса об’єкта
ЕІС-код
точки
комерційного
обліку*
Найменування Оператора, з яким
Споживач уклав договір розподілу
електричної енергії
ЕІС-код як суб’єкта ринку
електричної енергії, присвоєний
відповідним
системним
оператором
Найменування
чинного
електропостачальника

* 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.

Початок постачання з «_____»_______________2019р.
Примітка:
Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує
вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.
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 чинним 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:
« ____ » ____________ 2019 р.
М.П.

_________________ / ______________________ /
(особистий підпис)

(П.І.Б.)

Примітка:
У відповідності до вимог пункту 3.2.10 Правил роздрібного ринку, Споживач разом
із заявою-приєднанням також надає:
1) копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг
з установчого документа про повноваження керівника - для юридичних осіб, копію
довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності;
2) витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
3) документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи
на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу
(передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код);
4) За наявності АСКОЕ/ЛУЗОД - Свідоцтво про Державну метрологічну атестацію.
Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну
будь-якої інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні.
Реквізити Споживача:
________________________________________________
(повне найменування компанії)

________________________________________________
(місцезнаходження)

________________________________________________
(поточний банківський рахунок, назва банку, МФО)

________________________________________________
(код ЄДРПОУ, ІПН)

________________________________________________
(номер телефону, електронна пошта)

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
_________________ / ______________________ /

« ____ » ____________ 2019р.
(дата подання заяви-приєднання)

М.П.

(особистий підпис)

(П.І.Б.)

Відмітка Постачальника про прийняття цієї заяви-приєднання:
« ____ » ____________ 2019р.
(дата прийняття заяви-приєднання)

М.П.

_________________ / ______________________ /
(особистий підпис)

(П.І.Б.)

Додаток 1
до Заяви-приєднання до
договору про постачання
електричної енергії споживачу

Перелік точок комерційного обліку за об’єктами Споживача
___________________________________________________________
(назва Споживача)

№ п/п
1
…

Адреса об’єкта

ЕІС-код точки обліку

Постачальник:

Споживач:

Директор ТОВ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ»

_________________

_________________ Кива М.В.

_________________ / ___________________ /

« ____ » ____________ 2019р.

« ____ » ____________ 2019р.

М.П.

(посада)

(особистий підпис)

М.П.

(П.І.Б.)

Додаток 2
до Заяви-приєднання до
договору про постачання
електричної енергії споживачу

Заявлені обсяги постачання електричної енергії
у розрахункових періодах 2019 року на відповідних класах напруги для потреб
___________________________________________________________
№
Клас
п/п напруги

EIC код
лічильника

(назва Споживача)

Оператор
Системи
Розподілу

Група
(А/В)

Обсяги постачання
електроенергії
на____________місяць
2019 року (тис.
кВт/год)

І клас
напруги

ІІ клас
напруги

Постачальник:

Споживач:

Директор ТОВ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ»

_________________

_________________ Кива М.В.

_________________ / ___________________ /

« ____ » ____________ 2019р.

« ____ » ____________ 2019р.

М.П.

(посада)

(особистий підпис)

М.П.

(П.І.Б.)

