Заява-приєднання
За цією заявою-приєднання відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного
кодексу України, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил
роздрібного ринку електричної енергії (далі-ПРРЕЕ), затверджених постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та
комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312, до умов договору
електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (далі Договір), розміщеного на сайті Оператора системи розподілу
Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»,
(вказати найменування Оператора системи розподілу)

Електропостачальником
(вказати найменування Електропостачальника)

що здійснює діяльність на підставі
(вказати установчі документи Електропостачальника)
(вказати ліцензію Електропостачальника, її дату видачі і термін дії)

з

«
»
безстроково/строково на термін до

року

20
«

»

року,

20

(непотрібне закреслити)

ініціюється приєднання до умов договору електропостачальника про надання послуг з
розподілу електричної енергії з метою реалізації Електропостачальником своїх прав та
виконання обов’язків та функцій постачальника електричної енергії по відношенню до
споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території
здійснення ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу, згідно з реєстром за
ЕІС-кодами споживачів та їх точок вимірювання.
Увага! Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її),
Електропостачальник засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов
Договору в повному обсязі.
З моменту акцептування цієї заяви-приєднання, за умови надання
Електропостачальником всіх документів, визначених п. 2.1.17 ПРРЕЕ, вичерпний
перелік яких зазначений на зворотній стороні заяви, Електропостачальник та Оператор
системи розподілу набувають всіх прав та обов’язків за Договором і несуть
відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору
та чинним законодавством України.
Реквізити Електропостачальника:
Код ЄДРПОУ:
Податкові і банківські реквізити:

,
(ІПН)

(номер свідоцтва/витягу з
реєстру платників податку)

,

,

(розрахунковий рахунок)

(установа банку)

Юридична адреса:

(МФО)

,
(вулиця, проспект тощо)

,
(будинок)

,
(корпус)

(квартира)

,
(місто, село тощо)

(район області)

,

,

(телефон)

(факс)

(електронна адреса)

Відмітка про підписання Електропостачальником заяви-приєднання:
«

»

20

(дата подання заяви – приєднання)

року
(особистий підпис)

(посада, ПІБ)

Перелік документів, визначений п. 2.1.17 ПРРЕЕ
копія постанови НКРЕКП про видачу ліцензії на провадження господарської
діяльності з постачання електричної енергії споживачу, роздруковану з публічних
джерел;
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;
витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських
формувань, роздрукований з мережі Інтернет або копію довідки чи виписки з ЄДР;
копія свідоцтва/витягу з реєстру платників податку на додану вартість (якщо
є платником податку):
(вказати документ, його дату)

Підпис особи, що прийняла заяву-приєднання і перевірила надані документи:
«

»

20
(дата)

року
(особистий підпис)

(посада, ПІБ)

