Додаток №1
до договору оферти №_________

АКЦЕПТ
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до умов договору про постачання електричної енергії споживачу (приєднання)
1. На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Постанови
НКРЕКП 14.03.2018 № 312, з урахуванням статей 626, 627, 633, 634, 641, 642
Цивільного кодексу України та з метою неперервного електрозабезпечення за
об’єктом Споживача
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
"БАРВІНОК" (код ЄДРПОУ 33675278), далі Постачальник, який діє на підставі
ліцензії /постанова № 860 від 21.08.2018р. та/або
Споживач:
1
2
3
4
5

6

ПІБ (Назва)
Паспортні дані, ідентифікаційний код (за
наявності), ЕДРПОУ (обрати необхідне)
Вид об'єкта
Адреса об’єкта, ЕІС-код точки (точок)
комерційного обліку
Найменування Оператора, з яким
Споживач уклав договір розподілу
електричної енергії
ЕІС-код як суб’єкта ринку електричної
енергії,
присвоєний
відповідним
системним оператором

засвідчує своє бажання з «______» _________ 20____р. приєднатися до договору
оферти (розміщеного на сайті в мережі Інтернет за адресою: http://www.ekb.com.ua,)
за наявності даних відкритого особистого рахунку у ОСР.
2. Споживач на протязі 3- х календарних днів з моменту отримання Заявиприєднання та/або прийняття рішення про приєднання має право, обрати комерційну
пропозицію,
заповнити
її
на
офіційному
сайті
Постачальника
http://www.ekb.com.ua, підписану зі свого боку направити в письмовому вигляді
за адресою: 61058, Україна, м. Харків, вул. Ромена Роллана, 12.
3. Постачальник, отримавши заяву-приєднання, протягом трьох робочих днів
перевіряє можливість приєднання споживача до умов договору на умовах обраної
комерційної пропозиції. У разі неможливості приєднання споживача до умов
відповідного договору на умовах обраної комерційної пропозиції постачальник
письмово протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви-приєднання
повідомляє заявника про відмову в укладенні відповідного договору та Споживач
змінює обрану комерційну пропозицію та направляє її разом із заявою-приєднанням
на адресу постачальника.
4.
Договір
оферти
укладається
на
умовах
комерційної
пропозиції
"________________________________________________________________________"
(Додається до заяви - приєднання)
необхідно зазначити тариф
5. Разом із заявою-приєднанням Споживач також надає:
1) для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, належним чином засвідчені:

копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг
з установчого документа про повноваження керівника - для юридичних осіб, копію
довіреності, виданої в установленому порядку), засвідчений витяг або копію довідки,
або копію виписки з ЄДР; копію витягу з реєстру платників податку, дані
банківського поточного рахунку;
2) для фізичних осіб, належним чином засвідчені:
довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків
або реєстраційний номер картки платника податків, або копію паспорта (від фізичних
осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної
влади і мають відмітку у паспорті довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру
фізичної особи - платника податків не вимагається);
3) у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об’єкта
до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих
електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або
дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання
електричної енергії споживачу на будівельні майданчики);
4) копію підтвердження відсутності заборгованості Споживача перед постачальником
за регульованим тарифом.
5) за кожним об'єктом Споживача надаються окремі ЕІС-коди точок комерційного
обліку. Якщо таких точок більше однієї, їх перелік наводиться у додатку до Заявиприєднання
6) довідку прогнозованих обсягів споживання електричної енергії за весь період дії
Договору.
Період

Обсяг постачання електричної енергії, кВт./год.
2019р.

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

6. 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 Правилами
роздрібного ринку 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.
7. У відповідності до п.1 ч.1.ст.11 Закону України «Про захист персональних даних»,
Споживач надає дані уповноважених осіб, що підписали цю Заяву-приєднання,

беззастережне право на використання персональних даних, зазначених в Заявіприєднання, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарськоправових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту,
використання їх для отримання інформації від адміністратора комерційного обліку, а
також виконання положень цієї Зяви-приєднання та пов’язаних з нею дій. Споживач
та уповноважені особи, які підписали Заяву-приєднання, підтверджують повне
розуміння окремих та всіх положень Заяви-приєднання, включення персональних
даних про них до бази персональних даних «Сторін», а також обсяг прав, наданих
ним.
Споживач: ________________
(ПІБ)

________________
(підпис)

_________________
(дата)

