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Додаток № 1 
до Договору про постачання  

електричної енергії Споживачу 
 

 
Заява-приєднання до 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 р. № 312 (далі-
ПРРЕЕ), та ознайомившись з умовами договору про постачання електричної енергії Споживачу (далі 
- Договір), розміщеного на сайті Постачальника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “Солісен”, код ЄДРПОУ 43234775, юридична адреса: 19602, Черкаська обл., 
Черкаський район, Смілянське шосе, 6км+800м., (далі - Постачальник), в мережі Інтернет за 
адресою: https://www.solisentrade.com/, або в друкованому виданні,  

Споживач ________________________________________________________________, в особі 
__________________________________________, що діє на підставі ___________, приєднується до 
умов Договору про постачання електричної енергії Споживачу, на умовах Комерційної пропозиції 
Постачальника № ___  з такими нижченаведеними персоніфікованими даними:  

 
Реквізити Споживача: 
 

1 Повна назва споживача  
2 Код ЄДРПОУ   
3 ІПН  
4 Свідоцтво платника ПДВ (Витяг з реєстру)  
5 Розрахунковий рахунок, установа банку  
6 Юридична адреса  
7 Адреса для листування  
8 Контактні телефони бухгалтерії  

8.1 Контактні телефони відповідального  
9 Електронна адреса  
10 Вид об'єкта   

11 Адреса об’єкта, ЕІС-код точки (точок) 
комерційного обліку* 

 

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

 

13 Найменування діючого Електропостачальника   

14 Клас напруги (І/ІІ)1  

15 Група згідно ТП (А/Б) 2  
1  - Клас напруги І (27,5 кВ – 750кВ),  Клас напруги ІІ  (0,4 кВ – 27,5кВ) 
2  - Група “А” (наявність ЛУЗОД/АСКОЕ), група “Б” (відсутність ЛУЗОД/АСКОЕ) 
* - За кожним об’єктом споживача надаються окремі ЕІС-коди точок комерційного обліку.  
якщо таких точок більше однієї, їх перелік наводиться у додатку до Заяви-приєднання. 
 
 
Початок постачання електричної енергії з “__”____________2022року 
 
Додатки: 
1) копія документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з 

установчого документа про повноваження керівника або належним чином оформлена довіреність); 
2) витяг або копія виписки з ЄДР. 
3) Паспорт(и) точки(ок) обліку. 

https://www.solisentrade.com/


 
Контакти постачальника: 
Тел.: +38(097)555-65-42 
Email: Solisen.ck@gmail.com 
Поштова адреса: 18029, м.Черкаси,  
вул. 30 р. Перемоги 7/10, а/с 1583 
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Погодившись з цією заявою-приєднання (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне волевиявлення 

щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі. 
Про погодження (акцептування) цієї заяви-приєднання Постачальник повідомляє Споживача протягом 

1 (одного) робочого дня. 
 
Споживач зобов’язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації 

та даних, зазначених у заяві приєднанні. 
 
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. 

 
 

Відмітка Споживача про підписання цієї Заяви-приєднання: 
 

 

“__”____________2022р.             __________________                                ______________________ 
   (дата)               (особистий підпис, М.П.)                 (П.І.Б. уповноваженої особи) 
 

 
 
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 Споживача про згоду на обробку персональних даних: 

 

“__”____________2022р.               __________________                             ______________________ 
   (дата)                (особистий підпис, М.П.)                (П.І.Б. уповноваженої особи) 
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Додаток  
до Заяви-приєднання до Договору  

про постачання  
електричної енергії Споживачу 

 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
об’єктів та точок комерційного обліку споживача 

 
 

(назва суб’єкта господарювання) 
 

 

№ 
п/п 

 
Найменування 

об’єкту Адреса об’єкта ЕІС-код(и) точки (точок) 
комерційного обліку 

Клас 
напруги 

Орієнтовне 
споживання в 

місяць кВт*год 

      
      
      
      
      
      
      

 

 

Споживач (представник):  

“__”____________2022р.            __________________                             ______________________ 
   (дата)             (особистий підпис, М.П.)             (П.І.Б. уповноваженої особи) 
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