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 N 312 (далі - ПРРЕЕ), та ознайомившись на сайті
електропостачальника (далі - Постачальник) в мережі Інтернет за адресою: www.altenergotech.net/з умовами
Договору про постачання електричної енергії споживачу в редакції, що діє з 01.01.2019р. (далі - Договір) або в
паперовому вигляді, приєднуюсь до умов Договору на умовах Комерційної пропозиції Постачальника
№
з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.
Персоніфіковані дані Споживача:
1. Найменування споживача:
,
2. Код ЄДРПОУ:
,
3. Вид об'єкта:
,
4. Адреса об'єкта:
,
ЕІС-код точки (точок) комерційного обліку
.
Відомості щодо точки (точок) комерційного обліку визначаються згідно умов Договору про надання послуг з
розподілу (передачі) електричної енергії, що укладений Споживачем з Оператором системи розподілу.
5. Найменування та ЕІС-код сторони, з якою Споживач уклав договір про надання послуг з розподілу
електричної енергії:
Найменування: __________________________ ЕІС-код: _____________________________,
6. Найменування чинного електропостачальника_____________________________________
Початок постачання з "
"
20 р.
Додатки:
1. Витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
2. 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;
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. Документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу
(передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код).

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.
Своїм підписом Споживач (уповноважена особа Споживача) 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.)

Реквізити Споживача*:
Адреса поштова:
тел.:
Електронна адреса (e-mail):
Банк:
Р/р:
МФО:
ІПН
*Примітка:

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених у заявіприєднанні, а у разі неповідомлення несе ризик настання по його вині несприятливих фінансових наслідків та відшкодовує
Постачальнику всі збитки, понесені Постачальником у зв’язку з таким несвоєчасним повідомленням, що призвело до порушення
Постачальником вимог податкового законодавства, в т.ч. в сумі нарахованих Постачальнику штрафних/фінансових санкцій/пені за
актами перевірок контролюючих органів.

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
(дата подання заяви-приєднання)

МП (особистий підпис)

(П. І. Б. уповноваженої
особи Споживача)

