
 
 

Додаток 1 

до договору електропостачальника про 

надання послуг з розподілу (передачі) 

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 

електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (далі - 

Договір), розміщеного на сайті оператора системи розподілу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» ініціюється постачальником: 

___________________________________________________________________________________,  
                                                                                                     (повне найменування постачальника)            
що діє на підставі ____________________________________________________________________  
                                                                                             (установчі документи постачальника)  
____________________________________________________________________________________ 

приєднання до умов договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) 

електричної енергії.   
Додатки:  

1. заява щодо укладення договору електропостачальника про надання послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії із зазначенням місцезнаходження та банківських реквізитів 

заявника;  

2. копія ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу;  

3. статут, або витяг зі статуту, або положення, що обов’язково має містити титульний лист, 

інформацію про найменування, про місцезнаходження, мету та види діяльності, юридичний статус, 

повноваження органів управління; 

4. виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або 

Свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності або інший документ, якій 

підтверджує державну реєстрацію особи; 

5. відповідний документ (наказ, протокол) про призначення на посаду уповноваженої особи, 

яка діє від імені сторони договору (підписує заяву-приєднання) (у разі, якщо відповідна інформація 

ще не внесена до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців або Свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності); 

6. належним чином оформлена довіреність на право укладати договори особі, яка 

уповноважена представляти інтереси електропостачальника, у разі підписання заяви-приєднання 

представником електропостачальника. 

7. свідоцтво платника податку. 

8. враховуючи положення ст. 44 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» та п. 3 прикінцевих та перехідних положень, якщо зміни не вносилися до 

статуту після набрання чинності Законом, необхідно надати баланс на кінець попереднього 

кварталу для визначення наявності повноважень на підписання правочину.  

Реквізити Електропостачальника:  

________________________________________________________________________________ 
(юридична адреса та адреса для листування, засоби зв՚ язку)  

________________________________________________________________________________  

Відмітка про підписання Електропостачальником цієї заяви-приєднання:  

 _________________  ___________________  ____________________________  
(дата підписання заяви)   (особистий підпис)   (П. І. Б. уповноваженої особи) 

 


