Додаток 1
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до Договору про постачання електричної енергії споживачу
(для побутових споживачів електричної енергії)
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) на сайті електропостачальника – ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ОККО КОНТРАКТ» (далі – Постачальник), в мережі Інтернет за адресою: https://www.okko.ua/
приєднуюсь до умов Договору на умовах КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ № _____________
Постачальника з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.
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Персоніфіковані дані Споживача1:
Прізвище, ім’я, по
батькові
Паспортні дані
Ідентифікаційний
номер2
Вид об'єкта
Адреса об’єкта, ЕІС- Адреса ЕІС-код
Група
Номер засобу Тип засобу
код
точки об’єкта точки
Споживача комерційного комерційного
комерційного обліку,
комерційного
обліку
обліку
група
Споживача,
обліку
номер
засобу
комерційного обліку,
тип
засобу
комерційного обліку
Найменування та ЕІСкод Оператора, з яким
Споживач
уклав
договір про надання
послуг з розподілу
електричної енергії
Найменування
чинного
електропостачальника
ЕІС-код як суб’єкта
ринку
електричної
енергії, присвоєний в
установленому
порядку3
Наявність
АСКОЕ
(зазначити так/ні)
Початок постачання з «_____»_______________20____р.

За кожним об’єктом Споживача надаються окремі ЕІС-коди точок комерційного обліку та інші дані, визначені у таблиці.
Якщо таких об’єктів (точок) більше одного, їх перелік з відповідними даними щодо них наводиться у додатку до Заявиприєднання. До присвоєння у встановленому чинним законодавством порядку ЕІС-коду точці (точкам) комерційного обліку
зазначається особовий рахунок.
2 Фізичні особи, 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, це поле не заповнюють.
3 До присвоєння відповідно до чинного законодавства ЕІС-коду суб’єкта ринку електричної енергії поле не заповнюється
Споживачем.
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Примітка:
Погодившись з цією Заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне
волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі згідно з зазначеною Споживачем
КОМЕРЦІЙНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ.
Споживач зобов'язується у 10-денний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої
інформації та даних, зазначених у Заяві-приєднанні.
Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних
даних відповідно до чинного законодавства, в тому числі та їх передачу третім особам, з метою
виконання зобов’язань згідно з Договором.
Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних:
_______________ ________________ ___________________________________________
(дата)
(підпис)
(П.І.Б. Споживача (уповноваженого представника)
Реквізити Споживача*:
Місце проживання:
Адреса для листування:
Номер телефону:
Адреса електронної пошти**:
______________________________________
* У реквізитах Споживач зобов’язаний вказати адресу зареєстрованого місця проживання та адресу електронної пошти. У
випадку їх незазначення Заява-приєднання вважається неналежно заповненою і не приймається до розгляду Постачальником.
** У випадку, якщо в контактних даних уповноваженого представника Споживача не заповнені відомості про адресу
електронної пошти для надсилання рахунків згідно з Договором, зазначена у цьому полі адреса електронної пошти вважається
адресою для надсилання рахунків згідно з Договором.

Контактні дані уповноваженого представника Споживача*:
Прізвище, ім’я, по батькові:
Номер телефону:
Адреса електронної пошти для надсилання рахунків згідно з Договором:
Адреса для листування:
____________________________________
* Контактні дані уповноваженого представника Споживача не заповнюються, якщо Заява-приєднання подається Споживачем
особисто. Якщо Заява-приєднання подається Споживачем через уповноваженого представника, у контактних даних
уповноваженого представника Споживач зобов’язаний вказати адресу зареєстрованого місцезнаходження (місця
проживання) та адресу електронної пошти. У випадку їх незазначення Заява-приєднання вважається неналежно заповненою
і не приймається до розгляду Постачальником.

Додатки:
1) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків або
реєстраційний номер картки платника податків (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);
2) копія паспорта;
3) перелік ЕІС-кодів точок комерційного обліку, за необхідності;
4) копія (копії) паспорта (паспортів) точки (точок) розподілу;
5) у визначених законодавством випадках – копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації або
сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копія декларації про
початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення
договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні майданчики);
6) довідка про очікувані обсяги споживання електричної енергії.
Відмітка про підписання Споживачем цієї Заяви-приєднання:
_______________ ________________ ___________________________________________
(дата)
(підпис)
(П.І.Б. Споживача (уповноваженого представника)
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