
          Додаток 2  
          до публічного 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 - Правила роздрібного 
ринку), та ознайомившись з умовами Договору про постачання електричної енергії споживачу  (далі - 
Договір), який опублікований на сайті електропостачальника Товариства з обмеженою відповідальністю "СК 
ЕНЕРДЖІ ГРУП" (далі - Постачальник) за посиланням  https://skenergy.com.ua/postachannya-elektroenergiї/, 
приєднуюсь до умов Договору на умовах Комерційної пропозиці ї Постачальника №___ , з такими 
нижченаведеними персоніфікованими даними.  
 Персоніфіковані дані Споживача: 

1. Повне найменування/прізвище,  
Ім'я по батькові суб'єкта 
господарювання  

 

2. ЄДРПОУ /паспортні дані,  
Ідентифікаційний код, ІПН 
(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. Електрона пошта   
9. Заявлений обсяг споживання на 

перший місяць постачання, 
МВт.год  

 

10. Варіант оплати послуг з 
розподілу (необхідно обрати 
лише один з варіантів) 

      Варіант 1. Через Постачальника з наступним 
переведенням цієї оплати Постачальником Оператору 
системи. 
Оплата послуг з розподілу здійснюється Споживачем на 
підставі окремого рахунку що виставляється 
Постачальником та проводиться у строки визначені 
Договором постачальника про надання послуг з розподілу 
(передачі) електричної енергії. 
      Варіант 2. Напряму Оператору системи розподілу. 
Оплата послуг з розподілу здійснюється Споживачем 
самостійно на підставі рахунку що виставляється 
Оператором системи розподілу, згідно з Договору 
споживача про надання послуг з розподілу (передачі) 
електричної енергії. 

11. Оператор АСКОЕ або ППКО  

12. Початок постачання  
 

  У відповідності до вимог пункту 6.1.5 Правил роздрібного ринку, додатково надаю таку інформацію 
(документи): 



1. Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької  діяльності або копія виписки з ЄДР. 
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань. 
3. Копію Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу, або опис документів, що 
надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної 
особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних 
послуг у сфері державної реєстрації, або копія рішення засновників про створення такої юридичної особи, 
якщо діяльність здійснюється на підставі модельного статуту. 
4. Копію документу(ів), що підтверджує повноваження особи, яка підписує та/або уповноважена на 
підписання договору (виписка з протоколу засновників або копія протоколу засновників, або наказ про 
призначення, або довіреність або доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової 
особи на підписання документів). 
5. витяг з реєстру платників податку ПДВ або свідоцтво про сплату єдиного податку, або довідку ДФС пр о 
систему оподаткування. 
6. Рішення уповноваженого(их)  органів Товариства про надання згоди на вчинення певних значних 
правочинів. 
7. Перелік ЕІС-кодів точок комерційного обліку (Додаток 3 до Договору про постачання електричної енергії 
споживачу). 
 
Реквізити Споживача:  
 
Назва:________________ 
Місцезнаходження: 
______________________ 
Адреса: 
______________________ 
Юридична адреса: 
______________________ 
Поточний рахунок: 
______________________ 
Код за ЄДРПОУ: 
______________________ 
ІПН: 
______________________ 
телефон: 
______________________ 
e-mail: 
______________________ 
 
 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 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 х 
чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг. 
 Забов'язуюся в місячний строк письмово повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та 
даних, зазначених у заяві-приєднанні.  
 
 Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних та підписання Споживачем цієї 
заяви-приєднання: 
"____"___________2021 р.            ________________________                       ______________________________ 
(дата подання заяви-приєднання)                                      (особистий підпис)                                                                          (П.І.Б. Споживача) 


