
Додаток № 1 
до Договору про постачання 

електричної енергії споживачу 

№_____________ 

від «_____» _________ 2021 р. 

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ 

до договору про постачання електричної енергії споживачу 

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Постанови НКРЕКП 

14.03.2018 № 312, з урахуванням статей 626, 627, 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, з 

метою неперервного електрозабезпечення, ознайомившись з умовами Договору про постачання 

електричної енергії споживачу та комерційних пропозицій на сайті ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО ЗБУТ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 43257546), веб-сайт: https://pivdenenergozbut.com.ua/, (ЕІС код) № 

56X930000115480P, надалі також - Постачальник, який діє на підставі ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої 

Постановою НКРЕКП від  14.11.2019 р. за № 2315, 

Споживач висловлює своє бажання приєднатися до  Договору про постачання електричної 

енергії Споживачу (надалі також – «Договір»). 

 

1 

Обрана публічна комерційна пропозиція (у випадку, 

якщо Споживач приєднується до Договору на інших 

умовах, зазначає «інша комерційна пропозиція»). 
 

2 
Найменування споживача (ПІБ-для фізичних осіб, 

назва - для юридичних осіб) 
 

3 

Унікальний номер запису в Єдиному державному 

демографічному реєстрі- для фізичних осіб (за 

наявності) 
 

4 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний орган і 

мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, 

якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та 

номер паспорта) або код ЄДРПОУ (для юридичних 

осіб) споживача  

 

5 
ЕІС-код як суб'єкта ринку електричної енергії, 

присвоєний відповідним системним оператором 
 

6 

Наявність/відсутність статусу платника єдиного 

податку (для фізичних осіб-підприємців та юридичних 

осіб) 

 

7 Тип об'єкта  

8 

Адреса об'єкта, ЕІС-код точки (точок) комерційного 

обліку. 

Прим.: для значної кількості точок комерційного 

обліку допустимо викласти у таблиці, що є Додатком 

№1 до цієї Заяви) 

 

9 

Номер запису про право власності та реєстраційний 

номер об’єкта нерухомого майна в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно або назва, 

номер та дата видачі (підписання) документа, який 

підтверджує право користування об’єктом 

 

10 
ЕІС-код об’єкта  (площадки вимірювання) (за 

наявності) 
 

11 
Найменування Оператора системи, з яким споживач 

уклав договір розподілу (передачі) електричної енергії 
 

12 

Наявність пільг/субсидії (у разі укладення договору 

про постачання електричної енергії з індивідуальним 

побутовим споживачем) 

 

13 Найменування попереднього електропостачальника  



14 
Номер засобу зв'язку, офіційна електронна адреса та 

адреса електронної пошти Споживача (за наявності) 
 

 

Початок постачання з    «      »                  2021 р. 

 

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. 

До цієї заяви додаються: 

1) копія паспорта (для фізичних осіб) або витяг, або довідку, або копію виписки (або витягу) 

з ЄДР (для юридичних осіб) споживача; 

2) документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви 

представником (для фізичних осіб), або документ, що посвідчує право особи діяти від імені 

юридичної особи (для юридичних осіб); 

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом; 

4) паспорт точки розподілу/передачі об’єкта (площадки вимірювання). 

5) документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на 

послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію 

про присвоєний ЕІС-код). 

6) для товариств з обмеженою відповідальністю – останню затверджену фінансову звітність 

товариства; для акціонерних товариств – останню річну фінансову звітність товариства; 

7) якщо на момент укладення Договору, обсяг постачання на перший місяць споживання 

електричної енергії має ознаки значного правочину: для акціонерного товариства – рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, для товариств з обмеженою 

відповідальністю – протокол загальних зборів щодо надання згоди на вчинення значного 

правочину; 

8) у випадку, якщо протягом строку дії Договору враховуючи загальну суму, що була 

сплачена чи підлягає сплаті за постачання електричної енергії, правочин став значним:  

- товариство з обмеженою відповідальністю надає належним чином засвідчену копію 

протоколу загальних зборів про схвалення вчиненого правочину;  

- акціонерне товариство надає належним чином засвідчене рішення наглядової ради або 

протокол загальних зборів про схвалення вчиненого правочину. 

Споживач зобов’язується надати такі документи в письмовому вигляді за адресою: 54017, м. 

Миколаїв, вул. Чкалова 30А не пізніше 5 робочих днів з моменту, коли Договір набув ознак значного 

правочину. 

9) копію документа - підтвердження відсутності заборгованості Споживача перед 

попереднім  постачальником; 

10) рахунок за фактично спожиту електричну енергію за попередній період, виставлений 

споживачу попереднім електропостачальником. 

 

Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних: 

_____________ р. 

(дата) 

___________________ 

(особистий підпис) 

__________________  

(П. І. Б.) 

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої 

інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні 

 

Реквізити споживача 

 
Відмітка про підписання 

____________________(посада) 

_______________________ (ПІБ) 

М.П. 

 

Дата ____________________р. 

 

 
 



 
 
 

Додаток № 1 
до Заяви-приєднання до  

Договору про постачання 
електричної енергії споживачу 

№_____________ 
від «____» __________ 2021р. 

Перелік ЕІС-кодів точок комерційного обліку 

№ Адреса 

об’єкту 

Тип 

об’єкту 

Право 

власності * 

ЕІС-код об’єкта 

(площадки 

вимірювання) 

Наявність 

АСКОЕ, 

ЛУЗОД 

(так/ні) 

Клас 

напруги, 

1/2 

Дозволена 

потужність 

        

        

        

* - зазначається номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або назва, номер та дата видачі (підписання) документа, 
який підтверджує право користування об’єктом. 

 

_____________  

(дата) 

___________________ 

(підпис) 

__________________  

(реквізити юридичної/фізичної особи) 

 


