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,
затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312, умов договору
електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (далі - Договір),
розміщеного на сайті Оператора системи розподілу Приватне акціонерне товариство
"Прикарпаттяобленерго",
ініціюється
Електропостачальником:________________________________________________________________,
(повне найменування електропостачальника)

що діє на підставі
_____________________________________________________________________________________
(установчі документи електропостачальника)

приєднання до умов договору електропостачальника надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії.
Додатки:
1) заява щодо укладення договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії із зазначенням місцезнаходження та банківських реквізитів заявника;
2) копія ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;
3) 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;
4) свідоцтво платника податків.
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 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.
Своїм підписом Електропостачальник 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.

Відмітка про згоду Електропостачальника (уповноваженої особи) на обробку
персональних даних:
_____________________
(дата)

_________________
(особистий підпис)

___________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи)

Відомості та реквізити Електропостачальника*:
Повна назва суб’єкта господарювання
Юридична адреса
Поштова адреса (адреса для листування)
Електронна адреса
Контактний телефон
Контактна особа ( П.І.Б.)
ЕІС-код Електропостачальника
Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання
Індивідуальний податковий номер
Система оподаткування
Банківські реквізити
Примітка*: Електропостачальник зобов’язується не пізніше 10 днів після настання будь-яких змін, зазначених в заяві-приєднання,
повідомити про них Оператора системи розподілу.

Відмітка про підписання Електропостачальником цієї заяви-приєднання:
_____________

________________

_________________________

(дата)

(особистий підпис)

(П. І. Б. уповноваженої особи)

