
Додаток 1 
до договору про постачання електричної енергії
постачальником універсальних послуг

Заява-приєднання
до умов договору про постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг

На виконання вимог Закону України "Про ринок електричної енергії", з урахуванням
статей  633,  634,  641,  642  Цивільного  кодексу  України  та  з  метою  неперервного
електрозабезпечення  за  об'єктами споживача,  наведеними  у  додатку  до  цієї  заяви-
приєднання, 
учасник  роздрібного  ринку  електричної  енергії  постачальник  універсальних  послуг
ПрАТ “Харківенергозбут”, який діє на підставі ліцензії на право провадження господарської
діяльності  з  постачання електричної  енергії  споживачу згідно з  постановою Національної
комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики та  комунальних  послуг
(далі  -  НКРЕКП),  від  19.06.2018  №  505,  повідомляє  про  припинення  діяльності
постачальника за регульованим тарифом ПАТ “Укрзалізниця” згідно з постановою НКРЕКП
від 08.11.2018 № 1395
та приєднання споживача з  01.01.2019 р.  до договору  про постачання  електричної  енергії
постачальником  універсальних  послуг на  умовах  договору  про  постачання  електричної
енергії/договору  про  користування  електричною  енергією №  _________________  від
_____________________ за особовим рахунком № __________________ бази даних абонентів
постачальника за регульованим тарифом.

Споживач:

___________________________________________________________________________
найменування /прізвище, ім'я, по батькові Споживача

 _____________________________  _______________________ _____________________
(посада, П. І. Б.)                                                 (підпис)    (дата)

Договір вважається  укладеним з дати підписання споживачем заяви-приєднання до
договору, яка повертається споживачем на адресу ПрАТ “Харківенергозбут” (м. Харків, вул.
Плеханівська, 126), та/або сплати за рахунком (квитанцією), який надсилається (надається)
одночасно з заявою-приєднанням, та/або з дати, указаної в заяві-приєднанні, якщо Споживач
протягом указаного в заяві-приєднанні терміну не звернувся до ПрАТ “Харківенергозбут” із
запереченнями  щодо  укладення  договору  в  цілому  або  щодо  окремих  умов  договору  та
спожив певний обсяг електричної енергії.

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.



Додаток до Заяви-приєднання до умов
договору про постачання електричної енергії 
постачальником універсальних послуг 

Інформація щодо об'єктів споживача

________________________________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові/Найменування споживача

№
п/п

Вид об'єкта Адреса за об`єктом споживача ЕIС-код точки
комерційного обліку за

об`єктом споживача

Найменування Оператора, з 
яким Споживач уклав договір
розподілу/передачі 
електричної енергії

                                                    

_________________________
(дата подання заяви-приєднання із

додатком)

___________________
(особистий підпис)

______________________
(П. І. Б. Споживача)
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