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Додаток 1  до договору про 

постачання електричної 

енергії споживачу   

   

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 –ПРРЕЕ),  

та ознайомившись з умовами договору про постачання електричної енергії споживачу (далі –  Договір) на сайті 

електропостачальника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МБС-Інжинірінг» (далі – 

Постачальник) в мережі Інтернет за адресою: https://www.mbs-e.com.ua/electricitysupply/, або в друкованому 

виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності ТОВ «МБС-Інжинірінг», приєднуюсь до умов 

договору про постачання електричної енергії на умовах комерційної пропозиції постачальника з такими 

нижченаведеними персоніфікованими даними.   

Персоніфіковані дані Споживача:   

1.   Повне найменування організації 

 

2.   
Код ЄДРПОУ 

 

3.   Статус платника ПДВ    

4.   
Вид об’єкта    

(зазначити найменування об’єкту)    

5.   
Адреса об’єкта, ЕІС-код точки  комерційного 

обліку (точки розподілу)*   

 

 

6.   

Найменування оператора системи, з яким 

Споживач уклав договір про надання послуг з 

розподілу (передачі) електричної енергії   
 

7.   
Найменування попереднього Постачальника 

електричної енергії    

*  за кожним об’єктом Споживача надаються окремі ЕІС-коди точок комерційного обліку (точок розподілу).        

Якщо таких точок більше однієї, їх перелік наводиться у додатку до Заяви-приєднання.   

**  до присвоєння ЕІС-коду суб’єкта ринку поле не заповнюється  

Початок постачання з _____.20__ р.   

   

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 в установленому ПРРЕЕ та умовами комерційної пропозиції 

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.   

     

 

 

 

 

Реквізити Споживача:  

Скорочена назва організації (за статутом):  

https://www.mbs-e.com.ua/electricitysupply/
https://kep.com.ua/
https://kep.com.ua/
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Юридична адреса:  

Поштова Адреса:  

Рахунок №:   

МФО:  

Конт. дані:  

Ел. Адреса:  

   

Примітка:  

Споживач зобов’язується письмово повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених 

у заяві-приєднанні у місячний строк, з моменту їх настання.   

   

Додатки (вказати документи, що додаються):   

□ копія документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об’єкт  

(приміщення), або копія документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її 

частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта)*;   

□ статут (для обслуговуючих житлових організацій);   

□ письмова згода всіх співвласників (користувачів) об’єкту (приміщення) на укладення договору з одним із 

співвласників (користувачів) - надається у разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох 

осіб*;  

 □ копія документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про 

повноваження керівника – для юридичних осіб, копія довіреності виданої в установленому порядку), за необхідності;   

□ копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката  (для новозбудованих та реконструйованих 

електроустановок)*;    

□ копія декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для 

укладення договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні майданчики)*;    

□ перелік об’єктів та точок розподілу Споживача з ЕІС-кодами (в разі укладення договору за декількома об’єктами 

або точками розподілу);   

□ копія паспорту точки/точок розподілу об’єкта Споживача;*   

□ відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії.*   

для юридичних осіб та  фізичних осіб - підприємців:  

□ витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), 

роздрукований із мережі Інтернет, або копія довідки, або копія виписки з ЄДР;   

Примітка: У разі укладення договору про постачання електричної енергії споживачу за двома та більше об’єктами 

Споживача, документи з позначкою «*» подаються за кожним із об’єктів Споживача.   

  

   

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання та  про згоду 

Споживача на обробку персональних даних   
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  (дата)      (посада уповноваженої особи)      (особистий підпис)     (П.І.Б. Споживача/уповноваженої особи)   

        М.П. (за наявності)               

   

   

*** Місце для службових відміток Постачальника   

(заповнюється у разі наявності інформації щодо попереднього споживача при переукладення договору – зміна 

власника/користувача об’єкта)   

• Код ЄДРПОУ/ ІПН    

  

• Наявність заборгованості (так/ні, сума)      

• ЕІС-код, назва попереднього постачальника     

• Дата № вх. листа про розірвання договору попереднього споживача      

      

   

        № о/р        


