
Додаток 1  
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», ПРРЕЕ, затверджених постановою 
НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312, Постачальник  
____________________________________________________________________________________,  

                                                                                                (найменування Постачальника)  

що здійснює діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності 
з постачання електричної енергії споживачу №____________ від "___"_________________.20__ р.,  

в особі _______________________________________________________________________,  
                                                                                                  (посада, прізвище, ім`я, по батькові представника Постачальника)  

що діє на підставі ______________________________________________________________ 
                                                                                                                                 (установчий документ, довіреність)  

приєднується до умов публічного договору електропостачальника про надання послуг з розподілу 
електричної енергії, розміщеного на офіційному веб-сайті оператора системи розподілу терміном 
до "___" __________________ 20___р. 

Примітка. Якщо не вказано кінцевий термін дії договору, то терміном дії договору вважається 1 рік. 
 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», 
(ЕІС код 62X9452545054430). 

 
Обов’язкові додатки до заяви-приєднання:  
1. Копія ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу;  
2. Копія належним чином оформленої довіреності на укладення договорів на ім’я особи, 

яка уповноважена підписувати договори (витяг з установчого документа про повноваження 
керівника - для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за 
необхідності;  

3. Копія свідоцтва платника податків (витяг з реєстру платників податку на додану вартість).  
 
Увага! Підписавши цю заяву-приєднання, Постачальник засвідчує вільне волевиявлення 

щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі (акцепт договору електропостачальника 
про надання послуг з розподілу електричної енергії).  

Своїм підписом Постачальник (уповноважений представник Постачальника, який підписав 
дану заяву) 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 України.  

 
Реквізити Постачальника: 

Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код) № _____________________________________ 
Адреса: _______________________________________________________________________ 
Телефон:______________________________________________________________________ 
Факс: _________________________________________________________________________ 
Електронна адреса: _____________________________________________________________ 
Офіційний веб-сайт: _____________________________________________________________ 
Номер поточного рахунка:________________________________________________________ 
в___________________________________ МФО ______________ЄДРПОУ ________________  
ІПН платника ПДВ _______________________________________________________________  
 

_____________                 ________________                           _________________________________  
              (дата)                                    (особистий підпис)                                           (П.І.Б. уповноваженої особи Постачальника) 


