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доflоговору.про постачання
електричноl енергll споживачу
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2021р,

до договору про постачання електричноi енергii споживачу
На виконання вимог 3акону Украiни <Про ринок електричноi енергii>>, Постанови НКРЕКП
14.0З,201В Ns 312, з урахуванням статей 626, 627, бЗЗ, 634, 641, 642 I-{ивiльного кодексу УкраТни, з
метою неперервного електрозабезпечення, ознайомившись з умовами flоговору про постачання
електричноi енергii споживачу та комерцiйних пропозицiй на сайтi товАриствА 3 оБмЕжЕнок)
вIдпоВIДдЛЬнIСТЮ <ЦЕНТРЕНЕРГОЗБУТ> [iдентифiкацiйний код юридичноt особи: 43ВВВ596),
ве6-сайт:*www.сепtrеПеrgоZЬut,сОm, надалi такоЖ - Постачальник, який дiе на пiдставi лiцензii
на право провадження господарськоi дiяльностi з постачання електричноi енергii споживачу,
виданоi Постановою НКРЕКП вiдЗ0,\2,Z020 р. за N9 2В50.
Споживач висловлюс свое бажання при€днатися до fоговору про постачання електРиЧНОi
енергii Споживачу (наOалi mакож - <,Щоеовiр>)
1,,

2.

з.

4.

5.

Найменування [ПIБ для фiзичних oci6, назва для юридичних осiб)
Код €ДРПOУ [для юридичних осiбJ або РНOКПП
[для фiзичних oci6, якi через своl релiгiйнi
переконання вiдмовляються вiд прийняття
реестрацiйного номера облiковоТ картки
платника податкiв та повiдомили про це
вiдповiдний орган i мають вiдмiтку в паспортi
[або слово <<вiдмова>> у разi, якщо паспорт
виготовлений у формi картки) - серiя та номер
паспортаJ
06рана публiчна комерцiйна пропозицiя [у
випадку, якщо Споживач присднусться до
ffоговору на iнших умовах, зазнача€ <<iнша
комерцiйна пропозицiя>)
Найменування Оператора, з яким Споживач
уклав договiр розподiлу [передачi) електричноi
енергii
ЕIС-код як суб'скта ринку електричноi енергii,

присво€ний
6.

вiдповiдним системним оператором

Тип об'екта
Адреса об'скта, ЕIС-код точки [точок)

комерцiйного облiку.
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облitу 1опусmuмо вuкласmu у mаблuцi, tцо е
Доdаmком Np1 0о цiеi' ?qявu)
Номер запису про право власностi та
реестрацiйний номер об'скта нерухомого майна
в {ержавному peccTpi речових прав на нерухоме
майно або наЬва, номер та дата видачi
[пiдписання) документа який пiдтверджус
пDаво коDистування о6'сктом
Iнформацiя про наявнiсть пiльг/субсидii*
[с/немас) [у разi укладення ,Щоzовору з
iндивiдуальним побутовим споживачем)
Найменування попереднього
електропостачальника

11.

ЕIС-код об'€кта

наявностi)

[площадки"вимiрювання) (за

Наявнiсть/вiдсутнiсть статусу платника €диного
податку (для фiзичних осiб-пiдприсмцiв та
юридичних осiб');
Унiкальний номер запису в €диному
-tJ.
державному демографiчному peecTpi (для
фiзичних осiб) [за наявностi');
обмiну документами [номер засобу
14, {жерело
зв'язку, офiцiйна електронна адреса та адреса
електDонноi пошти [за наявностi)).

12.

Початок постачання з << >>
2021р.
Погодившись з цiсю заявою-присднанням [акцепryвавши ii), Споживач засвiдчуе вiльне
волевиявлення щодо присднання до умов/оеовору в повному обсязi,
З моменту акцептування цiсi заяви-при€днання в установленому Правилами роздрiбного
ринку порядку Споживач та Постачальник набувають Bcix прав та обов'язкiв за flоговором i несуть
вiдповiдальнiсть за Тх невиконання [неналежне виконання) згiдно з умовами flоговору та чинним
законодавством Украiни.
CBoiM пiдписом Споживач пiдтверджуе згоду на автоматизовану обробку його персональних
даних згiдно з чинним законодавством та можливу ix передачу TpeTiM особам, якi мають право на
отримання цих даних згiдно з чинним законодавством, у тому числi щодо кiлькiсних та/або
вартiсних обсягiв наданих за flоговором послуг.
flo цiеi заяви додаються:
1_) копiю паспорта (для фiзичних осiб) або витяг, або довiдку, або копiю виписки з €flР
[для
юридичних oci6) споживача;
2) документ, що посвiдчус право на представництво iHTepeciB особи у випадку подання заяви
представником [для фiзичних oci6), або документ, що посвiдчус право особи дiяти вiд iMeHi
юридичноi особи [для юридичних осiб);
3) копiя документа, що пiдтверджус право власностi чи користування об'ектом;
4) паспорт точки розподiлу/передачi об'скта (площадки вимiрювання);
5) для товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю - останню затверджену фiнансову звiтнiсть
товариства; для акцiонерних товариств - останню рiчну фiнансову звiтнiсть товариства;
6) якщо на момент укладення !оговору, обсяг постачання на перший мiсяць споживання
електричноi енергii мас ознаки значного правочину: для акцiонерного товариства - рiшення про
попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв, для товарисtв з обмеженою
вiдповiдальнiстю - протокол загальних зборiв щодо надання згоди на вчинення значного правочину;
7J у випадку, якщо протягом строку дii !оговору враховуючи загальну суму, що була сплачена
чи пiдлягае сплатi за постачання електричноi енергii, правочин став значним:
- товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю надас належним чином засвiдчену копiю
протоколу загальних зборiв про схвалення вчиненого правочину;
- акцiонерне товариство надас належним чином засвiдчене рiшення наглядовоi ради або
протокол загальних зборiв про схвалення вчиненого правочину.
В) копiю документа - пiдтвердження вiдсутностi заборгованостi Споживача перед попереднiм
постачальником.
9) Споживач зобов'язуеться надати TaKi документи в письмовому виглядi за адресою:
не пiзнiше 5 робочих днiв з моменту, коли ffоговiр набув ознак значного
правочину.

10) вiдомостi про Плановuй обсяе постачання електричноi енергii, Споживач може вносити
вiдповiднi змiни до Плановоео обсяzу постачання електричноТ енергii в порядку, передбаченому

Вiдмiтка про згоду Споживача на обробку персональних даних:

[дата)

[особистий пiдпис)

[п.I. Б.)

реквiзити споживача
Юридична адреса:
Банкiвськi реквiзити;
р/р

мФо
€дрпOу
Iпн Na
тел
e-mail:

Вiдмiтка про пiдписання
[посада)

(пIБ)

Додаток Ns 1
до 3аяви-приеднання до
flоговору про постачання

електричноi енергiТ споживачу
Na

Перелiк ЕIС-кодiв точок комерцiйного облiку
Na

Адреса об'скту

Тип
об'скту

Право
власностi

наявнiсть
АскоЕ,

ЕIС-код об'скта
*

(площадки
вимiрювання)

лузод

Клас
напругп,
1/2

,Щозволена

поryжнiсть

(TaK/Hi)

зазначаеться номер запису про право власностi та реестрацiйний номер об'екта нерухомого маЙна в ,Щержавному peecTpi
речових прав на нерухоме майно або назва, номер та дата видачi (пiдписання) документа, який пiдтверджу€ право
користування о6'ектом.
*-

3аявленi обсяги споживання електричноi енергii у розрахункових перiодах
Розрахунковий перiод

3агальний заявлений обсяг

1

клас

2клас

