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, Закону України «Про
ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 14.03.2018 №312 (далі - ПРРЕЕ), та ознайомившись з умовами Договору про постачання
електричної енергії споживачу (далі – Оферта, Договір), у вільному доступі на сайті ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
«ЕЛКОМ» (далі – Постачальник) в мережі Інтернет за адресою http://www.elcom.com.ua, Споживач
шляхом прийняття публічної пропозиції Постачальника приєднується до умов Договору з метою
забезпечення безперервного постачання електричною енергією для потреб електроустановок
Споживача, на умовах обраної ним Комерційної пропозиції Постачальника №___ з такими
нижченаведеними персоніфікованими даними.
1. Персоніфіковані дані Споживача:
Найменування / прізвище, ім’я по батькові
1.

(повне та скорочене найменування відповідно до
установчих документів)

2.

Паспортні дані,
ідентифікаційний код (за наявності),
ЄДРПОУ (обрати необхідне)

3.

Вид об’єкта *

4.
5.

6.
7.

Адреса об’єкта (найменування площадки),
ЕІС – код точки (точок) комерційного обліку *
Найменування Оператора, з яким Споживач
уклав договір споживача про надання послуг з
розподілу/передачі електричної енергії
ЕІС – код як суб’єкта ринку електричної
енергії, присвоєний відповідним системним
Оператором*
Інформація про наявність пільг/субсидії*
(є/немає)

немає

* За кожним об’єктом Споживача надаються окремі ЕІС – коди точок комерційного обліку. Якщо таких точок більше однієї, їх перелік наводиться у додатку до
Заяви - приєднання.

2. Початок постачання електричної енергії починається з «01» січня 2021 р. на весь обсяг
споживання електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок Споживача за певним
об’єктом у певний період часу:
Розрахунковий період
місяць

рік

Січень

2021

Лютий
Березень

2021

Квітень

2021

Травень

2021

Червень

2021

Липень

2021

Серпень

2021

Вересень

2021

Жовтень

2021

Листопад

2021

Грудень

2021

Клас
напруги

Заявлений
обсяг електричної енергії,
кВт·год.

2021

*Ліміти потужності вказуються для підприємств з диференційованим (погодинним) обліком електричної енергії.
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Ліміти потужності*, кВт
ранковий
максимум

вечірній
максимум

3. Разом із Заявою – приєднання Споживач надає*:


Для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:
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;
- витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР.
Для фізичних осіб:
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків або
реєстраційний номер картки платника податків, або копію паспорта (від фізичних осіб, які через
свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера,
офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті
довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків не
вимагається).
У визначених законодавством випадках – копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації
або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про
початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення
договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні майданчики).
За кожним об’єктом Споживача надаються окремі ЕІС – коди точок комерційного обліку. Якщо
таких точок більше однієї, їх перелік наводиться у додатку до Заяви-приєдання.
Копії документів, що підтверджують наявність Договору, укладеного з Операторам системи на
послуги розподілу (передачі) електричної енергії, паспорт точки розподілу (передачі), інформацію
про присвоєний ЕІС-код.
-








* Всі копії, що надаються Споживачем до Постачальника повинні бути засвідчені належним чином (за наявності закріплені печаткою).

4. Постачальник, отримавши Заяву-приєднання, протягом трьох робочих днів перевіряє
можливість приєднання Споживача до умов договору на умовах обраної Комерційної пропозиції.
У разі неможливості приєднання Споживача до умов відповідного договору на умовах обраної
Комерційної пропозиції Постачальник письмово протягом трьох робочих днів від дня отримання
Заяви-приєднання повідомляє Споживача (заявника) про відмову в укладенні відповідного договору
та повертає йому документи, які були надані разом із Заявою-приєднанням.
5. Погодившись з Заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне
волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.
6. З моменту акцептування Заяви-приєднання відповідно до положень ПРРЕЕ, 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.
7. 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.
8. Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої
інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні.
Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних:
«__»

(дата)

2021 року

Реквізити Споживача:
Юридична адреса:
Поштова адреса:
Номер поточного рахунка:
код ЄДРПОУ:
ІПН платника ПДВ:
Телефон/факс:
Електронна адреса:
Офіційний веб-сайт:

_________________
(особистий підпис)

____________
(П. І. Б. Споживача)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Відмітка про підписання Споживачем Заяви-приєднання:
«__»

2021 року

(дата подання Заяви – приєднання)

_________________
(особистий підпис)

М.п.
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____________
(П. І. Б. Споживача)

Додаток №1

до Заяви – приєднання Договору про постачання
електричної енергії споживачу

Інформація*
щодо об’єктів Споживача ТОВ «___________________»
№
з/п

Вид об’єкта

Адреса за об’єктом Споживача

ЕІС – код точки комерційного
обліку за об’єктом Споживача

* Заповнюється Споживачем самостійно, як додаток до Заяви – приєднання.

«__»

2021 року

(дата подання Заяви – приєднання із Додатком)

________________________
(особистий підпис)

М.п.
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________________________
(П. І. Б. Споживача)

