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Додаток 1 
до Публічного договору про постачання 

електричної енергії споживачу 
 
 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ 
до Публічного 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 Публічного договору 
про постачання електричної енергії споживачу (далі – Договір) на сайті електропостачальника 
ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» (далі – Постачальник) в мережі Інтернет за адресою: 
www.resourcegroup.com.ua, приєднуюсь до умов Договору на умовах комерційної пропозиції 
Постачальника № ________________________ з такими нижченаведеними персоніфікованими 
даними. 

 
Персоніфіковані дані Споживача: 

1 Повне найменування   
2 Код за ЄДРПОУ / РНОКПП  

3 
Вид об'єкта (зазначити 
найменування об’єкту: цех, гараж, 
будівля, тощо) 

 

4 Адреса об’єкта (індекс, область, 
район, місто, вул., буд., кв./оф.)  

5 ЕІС-код точки (точок) комерційного 
обліку (точки розподілу)  

6 
Найменування Оператора, з яким 
Споживач уклав договір розподілу 
електричної енергії 

 

7 
ЕІС-код як суб’єкта ринку 
електричної енергії, присвоєний 
відповідним системним оператором 

 

8 Найменування діючого електро-
постачальника  

9 Контактний номер телефону   
10 e-mail  

11 Поштова адреса (індекс, обл., рай., 
місто, вул., буд., кв./оф.)  

12 

Бажаю здійснювати обмін Актами 
купівлі-продажу електричної енергії 
та приймання-передачі послуг за 
допомогою:  
 Поштою/ M.E.Doc/Вчасно 
 

 (зазначити обране) 

 
Споживач зобов'язується у 10-тиденній  строк повідомити Постачальника про зміну 

будь-якої інформації та даних, зазначених у цій Заяві-приєднанні. 
 
Початок постачання електричної енергії:  з «____» ______________ 202__р. 

  

http://www.resourcegroup.com.ua/
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*Примітка: 
Заповнюється Споживачем самостійно, або за допомогою представника Постачальника. 
За кожним об’єктом Споживача надаються окремі ЕІС-коди точок комерційного обліку 

й адреси таких об’єктів. Якщо таких точок більше однієї, їх перелік наводиться у додатку до 
Заяви-приєднання. 

Підписавши цю Заяву-приєднання, 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. 

 
 
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. 

 
Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних: 
 

______________                   _____________________________       _________________________ 
          (дата)                                             (особистий підпис)                               (посада, П.І.Б. Споживача) 

 
 

 
Реквізити Споживача: 
 
НАЗВА 
Код ЄДРПОУ / РНОКПП:  
Юридична адреса:  
Номер платника №: 
Тел.: 
E-mail:  
Банківські реквізити Споживача:  
 
 
Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання: 
 
_________________________              ________________      _________________________ 
 (дата подання заяви-приєднання)          (особистий підпис)                      (посада, П.І.Б. Споживача) 
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Додаток  до Заяви-приєднання  
до Публічного договору про постачання 

електричної енергії споживачу 
 

 
Повне найменування споживача _________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Вид об'єкту (зазначити 
найменування об’єкту) 

Адреса об'єкта ЕІС-код точки (точок) 
комерційного обліку 

Найменування діючого 
електропостачальника 

1     

2     

3     

…     

 
 
 
 
______________                   _____________________________       _________________________ 
          (дата)                                             (особистий підпис)                               (посада, П.І.Б. Споживача) 
 


