Додаток 1
до договору про постачання електричної
енергії споживачу (публічного)

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 14.03.2018р. №312 (далі – ПРРЕЕ), та
ознайомившись з умовами договору про постачання електричної енергії споживачу (публічного)
(далі – Договір) на сайті електропостачальника ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (скорочена назва – ПрАТ «УІФК»),
далі – Постачальник, в мережі Інтернет за адресою: www.uifc.kiev.ua, приєднуюсь до умов Договору
на умовах Комерційної пропозиції Постачальника №_____ з такими нижченаведеними
персоніфікованими даними.
Персоніфіковані дані Споживача:
1

Повне найменування (повна та
скорочена назви згідно статуту)

2

Код за ЕДРПОУ

3

Перший керівник (посада, прізвище,
ім'я, по-батькові /вказати повністю/ )

4

Назва установчого документу (статут,
положення, інше /за наявності вказати
номер та дату/ )

5

Місцезнаходження (вказати юридичну
та поштову адреси)

6

Банківські реквізити

7

Індивідуальний податковий номер
юридичної особи (платника ПДВ)

8

Засоби зв'язку (вказати телефон, факс,
адресу електронної пошти)

9

Найменування Оператора системи
розподілу (передачі, малої системи
розподілу тощо), з яким Споживач уклав
договір розподілу електричної енергії

ЕІС-код як суб'єкта ринку електричної
10 енергії, присвоєний відповідним
системним оператором

11

Інформація щодо контактної особи з
питань укладення договору та
подальшої співпраці (П.І.Б., посада, моб.
телефон, електронна пошта)

Згідно умов Договору до цієї заяви додаємо:
1) Додаток №1 «Договірні величини постачання електричної енергії Споживачу».
2) Додаток №1а «Прогнозні погодинні обсяги споживання електричної енергії Споживачем по гр. «а».
3) Додаток №2 «Перелік точок комерційного обліку Споживача».
4) Документи, що підтверджують повноваження підписанта цієї заяви та першого керівника.
Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне
волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.
Заява-приєднання подається в двох примірниках. Після акцептування цієї заяви-приєднання
Споживачу повертається примірник з відміткою про акцептування та присвоєним ідентифікатором
(номером) договору. З моменту акцептування цієї заяви-приєднання в установленому ПРРЕЕ
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.)

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої
інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні (за винятком окремо вказаних у Договорі).
Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
________________________
(дата подання заяви-приєднання)

________________________

__________________

(посада)

(особистий підпис)

______________________
М.П.

(П. І. Б.)

Відмітка про акцептування Постачальником цієї заяви-приєднання:
________________________

№_______________________

(дата акцептування)

(ідентифікатор договору)

Запланований початок постачання (враховуючи умови п. 3.1 Договору): з « 01 » _____________ 20__ р.

________________________

__________________

(посада)

(особистий підпис)

______________________
(П. І. Б.)
М.П.

