ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до 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 №
312 (далі – Правила роздрібного ринку), та ознайомившись з умовами договору про постачання
електричної енергії споживачу (далі – Договір) на сайті електропостачальника Товариство з
обмеженою відповідальністю «Інгулецький ППК» (далі – Постачальник) в мережі Інтернет за
адресом: www.inhul-ppk.energy, приєднуюсь до умов Договору на умовах комерційної пропозиції
Постачальника № _________ з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.
Персоніфіковані дані Споживача:
1

Назва підприємства

2

Паспортні дані, ідентифікаційний
код, ІПН, ЄДРПОУ (обрати
необхідне)

3

Адреса об’єкта

4

Найменування Оператора, з яким
Споживач уклав договір розподілу
електричної енергії

5

Найменування чинного
електропостачальника

6

Поштова адреса для листування

7

Номер телефону

8

Електронна пошта

Початок постачання з «___» _____________ 20___р.
Погоджуюсь з цією заявою-приєднанням та засвідчую 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 підтверджую згоду на автоматизовану обробку 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)

___________________________
(особистий підпис)

___________________

(П.І.Б. Споживача)

У відповідності до вимог пункту 6.1.5. Правил роздрібного ринку, додатково надаю таку
інформацію:
1. Наявність автоматизованої системи комерційного обліку:
АСКОЕ;
Надати типовий місячний графік погодинного споживання за 201__ р.
ЛУЗОД;
Додаток 2.
Відсутня.
2.
3.
4.
5.
6.

Реквізити;
Копію витягу або копію виписки з ЄДР;
Копію Статуту;
Копію Наказу на керівника;
Копію Протоколу загальних зборів учасників товариства щодо призначення
керівника;
7. Копію свідоцтва платника ПДВ та/або свідоцтва про право сплати єдиного податку;
8. Для ТОВ згідно статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю» (який набрав чинності 17.06.2018р.), надати копію
рішення зборів учасників товариства про надання згоди на укладення Договору з ТОВ
«Інгулецький ППК» на певну орієнтовну суму договору з ПДВ;
9. Перелік ЕІС-кодів точок комерційного обліку (Додаток 1);
10. Графік споживання (Додаток 2).
Реквізити Споживача:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Зобов'язуюся у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації
та даних, зазначених у заяві-приєднанні.
Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
________________________

(дата подання заяви-приєднання)

___________________________ _________________________
(особистий підпис)

(П.І.Б. Споживача)

Відмітка про прийняття цієї заяви-приєднання:
________________________

(дата прийняття заяви-приєднання)

___________________________ _________________________
(особистий підпис)

(П.І.Б. Споживача)

