
Додаток 1 

до договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії 
 

 

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 № 312, умов 

договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (далі – Договір), 

розміщеного на сайті оператора системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» ініціюється 

(зазначити ким): 
__________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта: споживач у разі набуття права власності на об’єкт або Оператор системи 

у разі надання послуги з приєднання) 

приєднання споживача ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові або найменування суб’єкта господарювання) 

 

що здійснює діяльність на підставі _________________________________________________ 
(установчі документи споживача у випадку здійснення 

_______________________________________________________________________________ 
господарської діяльності, паспортні дані фізичної особи) 

 

приєднання до умов договору споживача про розподіл електричної енергії за технічними  

даними Паспорту точки розподілу за об’єктом споживача за адресою _____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ЕІС-код точки ___________________________________________________________________. 
(за наявності декількох точок розподілу за об’єктом наводиться перелік їх ЕІС-кодів) 

 

Додатки: 

1) Паспорт точки розподілу електричної енергії. 

2) Визначений Правилами роздрібного ринку електричної енергії перелік документів у 

разі, якщо приєднання до Договору ініціює Споживач. 
 

Увага! 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 Споживач 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 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) 

 

Реквізити Споживача: 

____________________________________ 
 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання: 

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

 

                                                                    М.П. 


