Додаток 1
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до умов договору про постачання електричної енергії споживачу
____________________________________________________________________________
(Назва суб’єкта господарювання)
далі – Споживач, відповідно до умов Договору про постачання електричної енергії споживачу
№ _______ від ___________, надає наступні персоніфіковані дані.
Персоніфіковані дані Споживача:
1.
2.

3

Назва суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код згідно з
ЕДР
Категорію споживача необхідно
обрати з переліку:
1. вугільна,
2. металургійна,
3. хімічна,
4. машино-будівна,
5. газова,
6. інша промисловість,
7. залізниця
8. сільське господарство
9. житлово-комунальні
підприємства, водоканал
Об’єкт постачання електричної енергії
4.Вид об’єкта

7.

8.

5.Адреса об’єкта

6.ЕІС-код точки
комерційного обліку
(точки розподілу)*

Найменування Оператора, з
яким Споживач уклав договір
розподілу електричної енергії
ЕІС-код як суб’єкта ринку
електричної енергії, присвоєний
відповідним
системним
оператором**
Початок постачання електричної енергії з «____» _______________ 20___ року.

* до присвоєння ЕІС-коду точки розподілу (до отримання споживачем такої інформації у
встановленому порядку), зазначається особовий рахунок (код елемента схеми) присвоєний оператором
системи розподілу (постачальником за регульованим тарифом), якщо таких точок більше однієї
вказується, що вони додаються.
** 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:
юридична адреса: _____________________
фактична адреса: ______________________
ідентифікаційний код __________________
поточний рахунок _____________________
ІПН _________________________________
тел. _________________________________
e-mail ______________________________
Додатки:
1)
витяг або копія 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);
5)
заява про обрання тарифу диференційованого за періодами доби (за необхідності);
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
____________________
(дата подання заявиприєднання)

_________________
(особистий підпис, печатка)

________________________
(П.І.Б. Споживача)

Обсяг електричної енергії, що має бути переданий у 2020 році для потреб

_______________________________________________________________________
(Назва суб’єкта господарювання)
Плановий обсяг споживання електроенергії (кВт/г)
Місяць

на 1 класі
Група «а»
Група «б»

на 2 класі
Група «а»
Група «б»

Електрична
потужність
Ранок

Вечір

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Всього за рік
1.
Даний графік є підставою для передачі Постачальником зазначених обсягів електричної
енергії Споживачу.
2.
Споживач має право надавати уточнення до планового обсягу споживання на умовах, що
викладені в Договорі про постачання електричної енергії споживачу.
3.
Споживач самостійно контролює власне споживання електричної енергії. У випадку
збільшення чи зменшення споживання електричної енергії у розрахунковому періоді Споживач
зобов’язаний повідомити про це Постачальника на умовах, що викладені в Договорі про постачання
електричної енергії споживачу.
Відмітка про достовірність наведених даних щодо планових обсягів споживання:
________________
(дата)

________________________
(особистий підпис, печатка)

Постачальник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП»
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 14
ідентифікаційний код 42190690
рахунок UA403226690000026036300854796
зі спеціальним режимом використання у банку
АТ «Ощадбанк»
МФО 322669
ІПН 421906926598
тел. +38 (044) 379-29-26
e-mail: info@etg.co.ua
web-сайт: http://etg.co.ua/
Директор

Береснєва І.О.

.

_________________
(П.І.Б. Споживача)

