
 

 

Додаток 1 

До договору №_____________________ 

від «___»___________20___року 

про постачання    електричної енергії споживачу  

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ 

до договору про постачання електричної енергії споживачу 
 

Керуючись статтями 631, 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 (далі – Постачальник) у мережі Інтернет за адресою: https://energo.km.ua/ 

приєднуюсь до умов Договору на умовах комерційної пропозиції Постачальника з такими нижченаведеними 

персоніфікованими даними. 

Комерційні дані Споживача: 

1 Обрана комерційна пропозиція  

2 Прізвище, ім’я, по батькові/назва юридичної особи  

3 
Унікальний номер запису в Єдиному державному 

демографічному реєстрі (для фізичних осіб) (за наявності) 

 

4 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний 

орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, 

якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер 

паспорта) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) споживача 

 

5 
Наявність/відсутність статусу платника Єдиного податку (для 

фізичних осіб- підприємців та юридичних осіб) 

 

6 

Тип та адреса об'єкта, номер запису про право власності та 

реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно або назва, номер та 

дата видачі (підписання) документа, який підтверджує право 

користування об'єктом 

 

7 ЕІС-код об'єкта (площадки вимірювання)*  

8 

Найменування оператора системи, з яким споживач уклав 

договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 

енергії 

 

9 

Наявність пільг/субсидії (у разі укладення договору про 

постачання електричної енергії з індивідуальним побутовим 

споживачем) 

 

10 
Джерело обміну документами (номер засобу зв'язку, офіційна 

електронна адреса та адреса  електронної пошти (за наявності)) 

 

 

Початок постачання з "     " 20   р. 

 

Примітка: 
Заповнюється Постачальником, якщо заява-приєднання надається для заповнення Постачальником. 

Заповнюється Споживачем, якщо заява-приєднання заповнюється Споживачем самостійно. 
*За кожним об'єктом споживача надаються окремі ЕІС-коди точок комерційного обліку. Якщо таких точок більше однієї, їх перелік 

наводиться в пункті 2 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) (особистий підпис) (П. І. Б. Споживача) 

 

 
 
 

https://energo.km.ua/


 

2. Перелік ЕІС-кодів об'єктів (площадок вимірювання) 

№ 

п/п 
Адреса об’єкта Вид об'єкта 

ЕІС-код точки 

комерційного обліку 

Група 

А/Б 

Найменування 

оператора системи 
      

      

      

      

      

      

 

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь- якої 

інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні. 

 
 

Реквізити Споживача:  До заяви-приєднання додаються: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання: 
 

_______________________ _________________________ _________________________________ 
(дата подання заяви- приєднання) (особистий підпис) (П. І. Б. Споживача) 

 

 

 

 
 


