Заява-приєднання
________________________ до умов публічного Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної

енергії (затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №312)
На виконання вимог Закону України "Про ринок електричної енергії", з урахуванням статей 633, 634, 641, 642
Цивільного кодексу України та з метою неперервного електрозабезпечення за об'єктами споживача за адресою з
ЕІС-кодами точок комерційного обліку:
№ п/п

Назва об’єкту

Адреса об’єкту

№ лічильника

ЕІС-код точки
комерційного обліку

учасник роздрібного ринку електричної енергії оператор системи розподілу АТ «Прикарпаттяобленерго» , який
діє на підставі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг розподілу
електричної енергії споживачу, виданої постановою НКРЕКП від 16.11.2018 №1443 повідомляє про
припинення діяльності постачальника за регульованим тарифом АТ «Прикарпаттяобленерго» та приєднання
споживача з 01 січня 2019 року до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на
умовах Договору про користування електричної енергії за особовим рахунком №_______________бази даних
абонентів постачальника за регульованим тарифом.
Цією заявою Споживач погоджується на зарахування своєї кредиторської заборгованості за попередню оплату
за електроенергію, що виникла станом на дату приєднання до договору по особовому рахунку №__________ на
рахунок ТОВ «Прикарпатенерготрейд» та постачання ним електричної енергії на суму проведеної попередньої
оплати.
У випадку заперечень щодо виконання зобов`язань з постачання електричної енергії на суму існуючої
передоплати ТОВ «Прикарпатенерготрейд», споживач має право звернутися до АТ «Прикарпаттяобленерго» з
письмовою заявою про повернення йому коштів, зарахованих як попередня оплата за електричну енергію та
надати реквізити банківського рахунку отримувача коштів.
Споживач: ____________________
____________________
_______________________
(П. І. Б.)
(підпис)
(дата)
Договір вважається укладеним з дати підписання споживачем заяви-приєднання до договору, яка повертається
споживачем на адресу учасника роздрібного ринку, та/або сплати за рахунком (квитанцією), який надсилається
(надається) одночасно з заявою-приєднанням, та/або з дати, указаної в заяві-приєднанні, якщо Споживач
протягом указаного в заяві-приєднанні терміну не звернувся до учасника ринку із запереченнями щодо укладення
договору в цілому або щодо окремих умов договору та спожив певний обсяг електричної енергії.

