
Додаток 13  
до договору споживача  
№_______ від «___» ________20___р  
про надання послуг з розподілу електричної енергії  

 
Перелік 

уповноважених представників споживача 

Для представництва інтересів Споживача у правовідносинах із Оператором системи розподілу при 
виконанні умов цього Договору та вимог ПРРЕЕ, уповноважуються особи за переліком зазначеним у нижче 
приведеній довіреності. 

ДОВІРЕНІСТЬ 

Споживач цією довіреністю уповноважує: 

1.) _________________________________________________________________________________________  
(прізвище, ім'я і по батькові уповноваженої особи) 

паспорт: серія __________, № __________________ виданий ___________________ року 
____________________________________________________________________________________________ 

(орган, який видав паспорт) 

2.) _________________________________________________________________________________________  
(прізвище, ім'я і по батькові уповноваженої особи) 

паспорт: серія __________, № __________________ виданий ___________________ року 
____________________________________________________________________________________________ 

(орган, який видав паспорт) 

бути представником Споживача та вчиняти всі дії об'єктивно необхідні для виконання цього Договору. 

Зокрема, але не виключно, вказаним особам даються наступні повноваження: 
• забезпечувати належний безперешкодний доступ до об'єктів Споживача представникам 

Оператора системи розподілу для обстеження вузла вимірювання, електроустановок, 
електропроводки та схеми обліку Споживача; 

• бути присутнім при здійсненні представниками Оператором системи розподілу всіх дій, які 
пов’язані із виконанням даного Договору та/або вимог ПРРЕЕ, КСР, ККОЕЕ; 

• отримувати у Оператора системи розподілу рахунки про оплату за надання послуг з розподілу 
та/або з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, а також акти, протоколи, 
повідомлення чи інші документи, в межах виконання цього Договору та/або вимог ПРРЕЕ, КСР, 
ККОЕЕ; 

• підписувати від імені Споживача Акти про порушення Правил роздрібного ринку електричною 
енергією, Акти технічної перевірки (контрольного огляду) та пломбування приладів обліку та інші 
акти, протоколи, попередження та повідомлення чи інші документи, в межах виконання цього 
Договору та/або вимог ПРРЕЕ, КСР, ККОЕЕ; 

• проводити заходи щодо взаємодії з Оператором системи розподілу з питань належного виконання 
умов цього Договору. 

Також, вказаним особам, надаються і інші повноваження, які має право чи зобов'язаний здійснювати 
Споживач, відповідно до умов цього Договору та/або вимог ПРРЕЕ, КСР, ККОЕЕ. 

Повноваження надаються на термін (строк) дії цього Договору. 
 

Примітка: у разі зміни складу уповноважених представників Споживача, Споживач зобов'язаний самостійно повідомити про це Оператора системи 
розподілу та невідкладно надати цей додаток з відповідними змінами у новій редакції. 

 

Споживач: __________________________________________________________ __________________________ 
(посада, ПІБ)       (підпис) 

«____» ___________ 20___ року     
М.П. 

 


