
Додаток 6  

до Договору електропостачальника  

про надання послуг з розподілу  

 електричної енергії  

 

Заява-приєднання 

до договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної 

енергії 
 

За цією заявою-приєднання відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного 

кодексу України, Закону України "Про ринок електричної енергії", Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, 

умов Договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 

енергії (далі - Договір), розміщеного на сайті Оператора системи розподілу 

https://zakarpat.energy/ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ініціюється    постачальником: 

 _______________________________________________________________________________, 
                                                        (повне найменування постачальника)  

що діє на підставі ________________________________________________________________  
                                                        (установчі документи постачальника) 
________________________________________________________________________________ 

приєднання до умов публічного Договору електропостачальника про надання послуг з 

розподілу електричної енергії. 

Додатки: 

1) заява щодо укладення Договору електропостачальника про надання послуг з розподілу 

електричної енергії із зазначенням місцезнаходження та банківських реквізитів заявника;  

2) копія ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу;  

3) статут, або витяг зі статуту, або положення, що обов’язково має містити титульний лист, 

інформацію про найменування, про місцезнаходження, мету та види діяльності, юридичний 

статус, повноваження органів управління;  

4) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або 

Свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності або інший 

документ, якій підтверджує державну реєстрацію особи;  

5) відповідний документ (наказ, протокол) про призначення на посаду уповноваженої особи, 

яка діє від імені Сторони Договору (підписує заяву-приєднання) (у разі, якщо відповідна 

інформація ще не внесена до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців або Свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта 

підприємницької діяльності);  

6) належним чином оформлена довіреність на право укладати договори особі, яка 

уповноважена представляти інтереси електропостачальника, у разі підписання заяви-

приєднання представником електропостачальника; 

7) свідоцтво платника податку. 
 

Увага! Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Електропостачальник  

засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі. 

Датою початку дії Договору є наступний робочий день від дня отримання Оператором системи 

розподілу цієї заяви-приєднання, (п. 2.1.15 ПРРЕЕ), з якої Електропостачальник та Оператор системи 

розподілу 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 Електропостачальник 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 Електропостачальника на обробку персональних даних: 
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______________ 

(дата) 
___________________ 

(особистий підпис) 

____________________________ 
(П.І.Б. представника електропостачальника) 

Реквізити Електропостачальника: 

 

Код ЄДРПОУ : _________________________________________________________________ 

 

 

Податкові і банківський реквізит: ____________________, ___________________________ 
                                                                                                 (ІПН)       (номер свідоцтва/витягу                                

з реєстру платників податку) 

______________________, ___________________________________________________,___________________ 

(розрахунковий рахунок)                                          (установа банку)  (МФО) 

 

Юридична адреса: ____________________________________________________________ 
(адреса для листування, засоби зв’язку) 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Відмітка про підписання Електропостачальником цієї заяви-приєднання: 
 

_________________ 

(дата подання заяви-приєднання) 
___________________ 

(особистий підпис) 

____________________________ 
(П.І.Б. представника електропостачальника) 

 


