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 від ____________ (далі – Договір) на сайті
електропостачальника ТОВ «Променерго Дніпро» (далі – Постачальник) в мережі Інтернет за
адресою: http: www.ped.com.ua або в друкованому виданні, що публікується в межах території
ліцензованої діяльності - Україна, приєднуюсь до умов Договору на умовах комерційної
пропозиції Постачальника № _________ з такими нижченаведеними персоніфікованими
даними.
Персоніфіковані дані Споживача:
1
2
3
4
5
6
7

Назва Споживача
ЕДРПОУ
Вид об'єкта
Адреса об’єкта, ЕІС-код точки (точок) комерційного обліку
Найменування Оператора, з яким Споживач уклав договір розподілу
електричної енергії
ЕІС-код як суб’єкта ринку електричної енергії, присвоєний відповідним
системним оператором
Статус платника ПДВ

Реквізити Споживача:
Скорочена назва (за статутом): ____________________________________________________
Юридична адреса:_______________________________________________________________
Поштова адреса:________________________________________________________________
Рахунок № _______________________________ у ___________________________________
МФО ______________, ІПН _________________
Свідоцтво (виписка) № _____________________
Тел. ______________________________________
Факс_____________________________________
Електронна адреса _________________________

Початок постачання з «_____»_______________20____р.
Увага! 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 ПРРЕЕ 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.
Примітка:
Споживач зобов’язується письмово повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та
даних, зазначених у заяві-приєднанні у місячний строк, з моменту їх настання.
Додатки (вказати документи, що додаються):

□

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
(далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копія довідки, або копія виписки з ЄДР;

□

копія документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення), або копія
документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності
на відповідній земельній ділянці об’єкта)*;

□

письмова згода всіх співвласників (користувачів) об’єкту (приміщення) на укладення договору з одним із
співвласників (користувачів) - надається у разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (користуванні)
кількох осіб*;

□

копія документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого
документа про повноваження керівника, корпоративні дозволи (для юридичних осіб), копія довіреності, виданої в
установленому порядку тощо), за необхідності;

□

копія декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання
будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні
майданчики)*;

□

копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та
реконструйованих електроустановок)*;

□

перелік об’єктів та точок розподілу Споживача з ЕІС-кодами (в разі укладення договору за декількома
об’єктами або точками розподілу);

□
□
□

копія паспорту точки (точок) розподілу об’єкта Споживача*;
відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії*;
для платників ПДВ витяг з реєстру платників податку.

Увага! 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.
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:
____________________
_________________ ______________________
(дата)

(особистий підпис)

(П.І.Б. Споживача)

*Примітка:
Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будьякої інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні.
Реквізити Споживача:
____________________________________
Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
____________________
_________________ ______________________
(дата подання заяви-приєднання)

(особистий підпис)

(П.І.Б. Споживача)

Додаток 1
до заяви-приєднання про постачання
електричної енергії споживачу

Опитувальний лист по електричній енергії
Загальна інформація про підприємство:
Повна назва
Поштова адреса
П. І. Б. контакної особи
Телефон
Адреса електронної пошти
1. Щомісячний обсяг споживання електричної енергії (активної) за останні 12 місяців:

01.20

Місяць , рік
Обсяг
споживан
ня
кВт*год

02.20

03.20

04.20

05.20

06.20

07.20

08.20

09.20

10.20

11.20

12.20

1 клас
напруги
2 клас
напруги

2. Щодобове погодинне споживання електричної енергії підприємством за літній та зимовий місяць
окремо по класах напруги.
(За необхідністю)

3. Інформація про наявність діючого Свідоцтва про метрологічну атестацію АСКОЕ (ЛУЗОД),
акта вводу в промислову експлуатацію АСКОЕ (ЛУЗОД) та про засоби диференційованого
обліку електричної енергії :
4.Перелік та характеристика розрахункових приладів погодинного обліку електричної енергії:
Місце
встановлення
(підстанція)

п/п

1

2

Дозволена
потужність
кВт(кВА)
3

ЕІС-код точки
комерційного
обліку

Клас напруги
1 або 2

4

5

Тип лічильника

кВ

6

7

5. Інформація про субспоживачів (за наявності):
Назва субспоживача

Середньомісячний обсяг
споживання, кВт*год

6. Режим роботи основного електрообладнання: -годин на добу:
-діб на тиждень:
____________________________________
Відмітка про підписання Споживачем
(особистий підпис)
(П.І.Б. Споживача)

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

ПЕРЕЛІК
об’єктів та точок комерційного обліку споживача
(назва суб’єкта господарювання або ПІБ фізичної особи)

№
з/п

Найменування об’єкту

Адреса об’єкта

ЕІС-код(и) точки (точок)
комерційного обліку

1
2
3
Споживач (представник):

_____________________
(посада)

__________________
(підпис) М.П.

(П.І.Б.)

