Додаток 1
до договору про постачання
електричної енергії споживачу
№ ___-___-ПВЦ від «___»_________р.

Заява-приєднання
до умов договору про постачання електричної енергії споживачу
Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правилами роздрібного ринку електричної
енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 (далі-Правила роздрібного ринку), та
ознайомившись з умовами публічного договору про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір),
розміщеного на сайті електропостачальника ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» (код ЄДРПОУ
42114410, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88) (далі-Постачальник) в мережі Інтернет за адресою: ooek.od.ua,
приєднуюсь до умов Договору на умовах обраної комерційної пропозиції Постачальника: «Комерційна пропозиція ПВЦ_________________________ », з такими нижченаведеними персоніфікованими даними:
Персоніфіковані дані Споживача:
Прізвище, ім’я, по-батькові споживача (для фізичних осіб)
1
або найменування (для юридичних осіб)
Унікальний номер запису в Єдиному державному
2
демографічному реєстрі (для фізичних осіб) (за наявності)
Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки
3 платника податків (для фізичних осіб) (за наявності),
Код ЄДРПОУ(для юридичних осіб)
4 Статус платника єдиного податку (є/немає)
Тип, адреса об’єкта, номер запису про право власності,
реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на
5
нерухоме майно або назва, номер, дата видачі (підписання)
документа, який підтверджує право користування об’єктом
Реєстраційний номер ЕІС-код точки (точок) комерційного
6
обліку
Найменування Оператора системи, з яким Споживач уклав
7 договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі
електричної енергії
ЕІС-код як суб’єкта ринку електричної енергії, присвоєний
8
62X4990422970737
відповідним системним оператором
Початок постачання електричної енергії з ________20 р.
*Примітка:
Заповнюється Постачальником, якщо заява-приєднання надається для заповнення Постачальником.
Заповнюється Споживачем, якщо заяву-приєднання заповнює Споживач самостійно.
За кожним об’єктом споживача надаються окремі EIС-коди точок комерційного обліку. Якщо таких точок більше однієї,
їх перелік наводиться у додатку до заяви-приєднання
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.
Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних:
___________________________ _____________________
_________________ ______________________
(дата подання заяви-приєднання)

(посада уповноваженої особи)

М.П. (особистий підпис)

(П.І.Б. Споживача/уповноваженої особи

Реквізити Споживача*:
Місцезнаходження:____________________________________________________________
Адреса поштова:____________________________________________________________
Банк: ______________________________________________________________________
П/р: __________________________________ .
Для обміну інформації за договором визначаю наступні засоби зв’язку: тел. _______________________
офіційна електронна адреса/адреса електронної пошти ________________________________________________
*Примітка: Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних,
зазначених у заяві-приєднанні.
**Примітка: До заяви приєднання додається додаток.

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
____________________________ _____________________
_________________
(дата подання заяви-приєднання)

(посада уповноваженої особи)

М.П. (особистий підпис)

______________________

(П.І.Б. Споживача/уповноваженої особи)

