
ТИПОВИЙ ДОГОВІРелектропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії
Державне підприємство «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» (далі – Операторсистеми), який діє на підставі ліцензії виданою відповідно до Постанови НКРЕ КП від16.11.2018р. № 1444 в особі директора _________________філії__________________________________________, який діє за довіреністю від 30.11. 2018№___________.

1. Загальні положення1.1. Цей договір електропостачальника (надалі – Постачальник) про надання послугз розподілу електричної енергії (надалі – Договір) є публічним договором приєднання,який встановлює порядок та умови розподілу електричної енергії споживачамПостачальника як послуги Оператора системи. Укладається сторонами з урахуваннямстатей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Постачальникадо умов цього договору.1.2 Умови Договору є однаковими для всіх Постачальників та розроблені відповіднодо Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринкуелектричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснюєдержавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018року № 312 (далі – ПРРЕЕ).Далі за текстом цього Договору Оператор системи та Постачальник іменуються -Сторона, а разом - Сторони.
2. Предмет Договору2.1. Оператор системи надає послуги з розподілу електричної енергії за сукупністюспоживачів, які входять до групи Постачальника згідно з реєстром за ЕІС-кодамиспоживачів та їх точками вимірювання. Реєстр ведеться Оператором системи велектронному вигляді. Оператор системи забезпечує надання послуг з розподілу (передачі)в обсязі, необхідному та достатньому для виконання Постачальником функційвідповідного суб'єкта роздрібного ринку електричної енергії, та надання інших послуг,зокрема з відключення та підключення споживачів.2.2. Постачальник здійснює придбання та оплату послуг з розподілу (передачі)електричної енергії згідно з умовами глави 3 цього Договору за сукупністю споживачівПостачальника, які згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії(комерційних пропозицій Постачальника) здійснюють оплату послуг з розподілу(передачі) електричної енергії через Постачальника, та інших послуг Оператора системизгідно з порядком розрахунків, який є додатком 1 до цього Договору.
3. Ціна договору.3.1. Ціна послуг з розподілу (передачі) визначається згідно з Порядком встановлення(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії (Порядком встановлення(формування) тарифів на послуги з передачі електричної енергії), затвердженимРегулятором. Ціна інших послуг визначається згідно з калькуляціями, розрахованими напідставі Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачівдо електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних ізліцензованою діяльністю, затвердженої Регулятором.3.2. Вартість договору складає вартість послуг з розподілу (передачі) електричноїенергії за сукупністю споживачів Постачальника, яким згідно з умовами договорів пропостачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) послуги зрозподілу (передачі) електричної енергії придбаває Постачальник, та вартість іншихпослуг згідно з договором.



3.3. Розрахунковим періодом для цілей цього Договору є календарний місяць.3.4. Оплата (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергіїздійснюється Постачальником у формі попередньої оплати, у тому числі плановимиавансовими платежами.3.5. Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Постачальником напоточний рахунок Оператора системи, що зазначається в рахунках на оплату.
4. Зобов'язання Сторін4.1. Оператор системи зобов'язується:виконувати умови цього Договору, та надавати Постачальнику недискримінаційнийдоступ до електричних мереж на території здійснення ліцензованої діяльності Операторасистеми з метою постачання електричної енергії споживачам;відображати інформацію, передбачену у главі 3 цього Договору, та суми, щопідлягають сплаті за надання послуг з розподілу електричної енергії Постачальником, наособовому рахунку споживача Постачальника.забезпечувати утримання електричних мереж в належному стані для задоволенняпотреб споживача Постачальника в електричній енергії;здійснювати розподіл електричної енергії споживачу Постачальника із дотриманнямпоказників якості електричної енергії, визначених державними стандартами;надавати Постачальнику інформацію про послуги, пов'язані з розподіломелектричної енергії, та про терміни обмежень і відключень;надавати Постачальнику інформацію про зміну тарифу (ціни) на послугу з розподілуелектричної енергії не пізніше ніж за 20 днів до введення її в дію;повідомляти Постачальника про зміну споживачем Постачальника електричноїенергії;обмежувати розподіл (передачу) за об'єктами споживачів Постачальника на час ідату, визначену у вимозі Постачальника про обмеження (відключення) відповідногооб'єкта споживача;надавати Постачальнику необхідну інформацію для виконання останнім зобов’язаньза договором постачання.4.2. Постачальник зобов'язується:виконувати умови цього Договору;здійснювати придбання та оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергіїу повному обсязі згідно з умовами глави 3 цього Договору за сукупністю споживачівПостачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії(комерційних пропозицій Постачальника) оплату (придбання) послуг з розподілу(передачі) електричної енергії забезпечує Постачальник, додаткових та інших платежів,необхідність яких випливає з умов цього Договору;повідомляти Оператора системи про технічні характеристики (умови) комерційнихпропозицій Постачальника;4.3. Сторони виконують інші обов’язки, передбачені ліцензійними умовами таПРРЕЕ.

5. Права Сторін5.1. Оператор системи має право:на отримання від Постачальника своєчасної оплати за надання послуг з розподілу(передачі) електричної енергії споживачам Постачальника, яким згідно з умовамидоговорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника)оплату (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії забезпечуєПостачальник, оплати послуг з відключення та підключення об'єктів споживачівПостачальника та інших послуг, передбачених порядком розрахунків.5.2. Постачальник має право:



на отримання інформації щодо обсягу та якості електричної енергії, умов тафактичних режимів її розподілу, тарифів (цін), порядку оплати за переліком комерційнихточок обліку споживачів відповідно до реєстру точок комерційного обліку Постачальника;на отримання інформації щодо ініціювання зміни Постачальника споживачем;на отримання інформації щодо існуючої заборгованості на особовому рахункуспоживача Постачальника;подавати Оператору системи звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якостіелектропостачання та якості електричної енергії, та отримувати в установленомузаконодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодоусунення Оператором системи причин скарг.звертатись до Оператора системи щодо відключення (обмеження) або відновленняелектропостачання споживача у випадках, визначених ПРРЕЕ.
6. Відповідальність сторін6.1. Оператор системи несе відповідальність за розподіл електричної енергіїспоживачам Постачальника:в обсягах та із забезпеченням договірної величини потужності, визначеними згідно звимогами договорів споживача про надання послуг з розподілу;із дотриманням вимог щодо фактичної категорії надійності електрозабезпеченняоб’єктів споживачів Постачальника;із дотриманням показників якості електричної енергії на межі балансової належностіелектромереж.6.2. Оператор системи несе відповідальність за збитки, заподіяні Постачальнику уразі розподілу електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам,визначеним державними стандартами, або у разі припинення чи обмеженняелектропостачання із порушенням ПРРЕЕ - у розмірі і порядку, визначених відповідно дозаконодавства.6.3. Оператор системи не несе відповідальності за збитки, заподіяні Постачальникувнаслідок припинення або обмеження електропостачання споживачу Постачальника,здійсненого у встановленому ПРРЕЕ порядку.6.4. Оператор системи не несе відповідальності за тимчасове припиненняпостачання електричної енергії, відпуск електричної енергії, параметри якості якої невідповідають показникам, зазначеним у договорі, або за збитки заподіяні Постачальнику,якщо доведе, що вони виникли не з його вини.6.5. Обсяги електричної енергії, використані споживачем Постачальника після дати,зазначеної Постачальником у вимозі про відключення покладаються на втрати Операторасистеми, крім випадків використання споживачем Постачальника електричної енергії зпорушенням чинного законодавства (бездіяльність, протиправні дії, недопуск, тощо),неможливості забезпечення живлення об’єктів субспоживачів Оператором системи заіншою схемою (технічно неможливо) або протиправних дій (бездіяльності) іншихучасників роздрібного ринку електричної енергії.6.6. За внесення платежів, передбачених цим Договором, з порушенням термінів,визначених порядком розрахунків, Постачальник сплачує Оператору системи пеню урозмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, встановленої на деньпорушення, за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати.Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком або окремимрозрахунковим документом.6.7. Постачальник не несе відповідальності перед Оператором системи відповідно довимог пункту 6.6 цієї глави, якщо доведе, що порушення виникли з вини Операторасистеми, споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.6.8. У разі виявлення однією із Сторін порушень умов Договору іншою стороною, заякі законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки,недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт



порушень. Акт складається у присутності представників обох Сторін у двох примірниках.Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести доакта свої зауваження.Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов'язана попередити іншу Сторонупро необхідність складення акта. Сторона, яка здійснила таке порушення, не може безповажних причин відмовитись від складення та підписання відповідного акту.У разі відмови Сторони, що здійснила порушення, від підписання акта, в актіробиться запис про відмову. Якщо акт на місці складення підписали не менше 3уповноважених представників Сторони, що складала акт, такий акт вважається дійсним.6.9. Під час виконання зобов’язань за договором Сторони зобов’язуються безумовнодотримуватись норм і положень антикорупційного законодавства України. У випадкупорушення норм і положень антикорупційного законодавства України кожна сторона маєправо одностороннього розірвання цього Договору з відшкодуванням збитків, що виниклив результаті такого порушення.6.10. У разі виникнення суперечності між нормами діючого договору про наданняпослуг з розподілу електричної енергії та нормами законодавства про електроенергетикуСторони керуються вимогами чинного законодавства.
7. Обставини непереборної сили7.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїхзобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили,що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково. Наявністьобставин непереборної сили підтверджується відповідною довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України. Строк виконання зобов'язань за цим Договором у такомуразі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.7.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок діїобставин непереборної сили, має не пізніше ніж через 5 днів письмово повідомити іншуСторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборноїсили.

8. Порядок обмеження та припинення розподілу8.1. Розподіл електричної енергії споживачу Постачальника може бути обмеженоабо припинено Оператором системи згідно з умовами Договору споживача про розподілелектричної енергії та у порядку визначеному ПРРЕЕ, Кодексом системи розподілу. Прозаплановане та/або фактично застосоване обмеження Постачальник повідомляється упорядку визначеному ПРРЕЕ.8.2. За вимогою постачальника Оператор системи забезпечує обмеження тавідновлення розподілу електричної енергії Споживачу на зазначену у вимозі дату.
9. Строк договору9.1. Цей Договір набирає чинності з дня приєднання Постачальника до умов цьогодоговору і діє до кінця календарного року, якщо інший термін не зазначено в заяві-приєднанні. Договір вважається продовженим на кожен наступний календарний рік, якщоза місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено проприпинення його дії або перегляд його умов.9.2. Цей Договір може бути розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої ізСторін у порядку, визначеному законодавством України.9.3. Дія цього Договору достроково припиняється у разі:- припинення дії або анулювання ліцензії Сторін;- припинення Постачальником діяльності на ринку електричної енергії.У разі припинення дії цього Договору він припиняє свою дію в частині надання(придбання) послуг з розподілу електричної енергії на об'єкти споживачів Постачальника,



а в частині виконання фінансових зобов'язань Сторін (які виникли на дату припиненняцього Договору) – продовжують діяти до повного взаєморозрахунку між Сторонами.
10. Інші умови10.1. Додатки 1, 2, 3 до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору.Усі зміни та доповнення до цього Договору та додатків до нього оформлюютьсяписьмово в паперовій формі та підписуються уповноваженими особами обох Сторін.10.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, вирішуютьсявідповідно до чинного законодавства.10.3. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час користуванняелектричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів міжСторонами, вирішуються в судовому порядку.10.4. Розбіжності з технічних питань під час виконання умов цього Договорурегулюються органами Держенергонагляду.10.5. Розбіжності щодо застосування тарифів вирішуються Регулятором.10.6. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місце-знаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо)не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.10.7. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу,один з них зберігається у Оператора системи, другий - у Постачальника.

11. Реквізити Оператора системи
Державне підприємство «Регіональні електричні мережі»,
Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код) № 62X3732822188430
Адреса: м. Київ, вул. Кирилівська 85, телефон 044- 206 -62 -80, ф. 044- 417- 41- 52електронна адреса kanc@meregi.com, офіційний веб-сайт підприємства: www.meregi.comв особі:
- Східної філії 85323, Донецька обл. , м. Мирноград, провулок Кузнецький, 1Б,Телефон 06239 - 6-53-47 Електронна адреса priemnaja_dfgpres@ukr.netНомер поточного рахунку: _______________________
- Луганської філії 93110, м. Лисичанськ, вул. Лесі Українки, 7 А.Телефон 06451 - 7 - 55 - 35 Електронна адреса lis.ey@ukr.netНомер поточного рахунку: _______________________
- Західної філії 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 41.Телефон 03344 - 4 - 04 - 76 Електронна адреса renet.vol@gmail.comНомер поточного рахунку: _______________________

http://www.meregi.com/


Додаток 1до договору від «___»_________20__ №__________електропостачальника про надання послугз розподілу електричної енергії
Порядок розрахунків

Цей порядок розрахунків за послуги з розподілу електричної енергії в частинірозрахунків за послуги оператора системи діє для всіх Постачальників за сукупністюспоживачів Постачальника, для яких згідно з обраною споживачем комерційноюпропозицією Постачальника оплату послуг з розподілу електричної енергії забезпечуєПостачальник та призупиняється (тимчасово не діє) за сукупністю споживачівПостачальника, для яких згідно з обраною споживачем комерційною пропозицієюПостачальника оплату послуг з розподілу електричної енергії забезпечує споживач.Сторони погоджують наступний порядок розрахунків:1. Дата початку розрахункового періоду 01 число розрахункового місяця.Тривалість розрахункового періоду календарний місяць.
2. До 16-00 24 числа кожного місяця, Постачальник надає Оператору системи(Додаток 3) перелік всіх споживачів Постачальника на наступний розрахунковий місяць, ззазначенням споживачів, які виявили бажання сплачувати за послугу з розподілуелектроенергії самостійно на рахунок Оператора системи.
3. До 12 числа, щомісячно, Оператор системи визначає обсяги та розраховує вартістьпослуги з розподілу за фактичними показниками приладів обліку за розрахунковий місяцьта надає Постачальнику оформлені належним чином документи, а саме:- рахунок на оплату послуг з розподілу за фактичними обсягами споживання врозрахунковому періоді (надається у тому числі на електронну адресу);- акт прийому-передачі наданих послуг з розподілу;- акт звірки розрахунків між Оператором системи та Постачальником на останнійдень розрахункового періоду;- рахунок на передплату послуги з розподілу на наступний розрахунковий період,який формується з урахуванням даних щодо прогнозних і фактичних обсягів нарахувань тапередплати у попередньому розрахунковому періоді із застосуванням тарифу (ціни), що дієна момент виставлення цього рахунку, з урахуванням ПДВ.
4. Постачальник до 25 кожного числа місяця (включно) здійснює оплату рахунку напередплату послуг з розподілу на наступний розрахунковий період на підставірозрахованих Оператором системи планових місячних обсягів за сукупністю споживачівПостачальника, які обрали спосіб оплати послуг з розподілу Постачальником.Оплату рахунку послуги з розподілу за фактичними обсягами споживанняПостачальник здійснює не пізніше 5 банківських днів від дати отримання рахунку наелектронну адресу Постачальника ___________________________.Оператор системи має право видавати коригуючі рахунки на здійснення авансовихплатежів самостійно та/або у випадку завчасного звернення Постачальника (не пізніше ніжза 5 робочих днів до початку постачання електричної енергії новим постачальником та/абозміни способу оплати споживачем послуг з розподілу), який підлягає сплаті протягом 5робочих днів від дня отримання на електронну адресуПостачальника____________________________.

5. Додатково до документів, визначених у п.3 цього Додатку, Оператор системи моженадати Постачальнику такі документи:- рахунок на оплату пені за невчасне внесення платежів, передбачених п.6.6 цьогоДоговору;- інші рахунки на компенсацію суми збитків Оператора системи, якщо такі виникли з виниПостачальника та передбачені законодавчими документами України.



- рахунок та акт прийому-передачі наданих Оператором системи додаткових послуг зприпинення/відновлення, що передбачені ПРРЕЕ, Кодексом системи розподілу таКодексом комерційного обліку електричної енергії.
6. За прострочення здійснення будь-якого платежу за цим Договором на строк понад30 (тридцять) календарних днів, Постачальник додатково сплачує Оператору системиштраф у розмірі 7 (сім) відсотків від простроченої суми такого платежу.
7. Постачальник протягом 5 робочих днів від дати отримання оформлює зі свого бокуотримані від Оператора системи згідно п. 3 і 5 цього Додатку акти та повертає по одномупримірнику Оператору системи. Оформлення актів здійснюється шляхом їх підписанняуповноваженим представником Постачальника та скріплюється печаткою. У разіненадання Постачальником у встановлені терміни оформлених належним чиномдокументів, що були надані йому на погодження відповідно до п. 3 і 5 вважаютьсяприйнятими в редакції Оператора системи.
8. Оператор системи повідомляє Постачальника про припинення електроживленняелектроустановок споживача після здійснення необхідних технічних заходів або провідсутність технічної можливості припинення електроживлення електроустановокспоживача електричної енергії.У разі відсутності технічної можливості одночасного забезпечення збереженнянеобхідних рівнів надійності і якості електропостачання інших споживачів тасубспоживачів споживач, електропостачання якого має бути обмежене або припинене,зобов’язаний надати доступ до власних електроустановок уповноваженим представникамОператора системи для вибіркового відключення струмоприймачів.Оператор системи не пізніше 2 (двох) наступних робочих днів надсилає акт прийому-передачі наданих додаткових послуг з припинення електроживлення електроустановокспоживача за всіма точками, що вимикались.
9. Оплата додаткових послуг з припинення електроживлення електроустановокоб'єктів споживача Постачальника здійснюється Постачальником протягом 5 днів з датиотримання рахунку.
10. Після усунення причин (підстав) припинення електроживлення електроустановокспоживача електричної енергії Постачальник звертається до Оператора системи щодовідновлення електроживлення електроустановок споживача та здійснює оплату протягом 5днів з дати отримання рахунку на відновлення електроживлення, але не пізніше ніж за 1(один) робочий день до дати відновлення, зазначеної у зверненні Постачальника.
11. За внесення платежів за послугу з розподілу, додаткових платежів тощо, зпорушенням термінів, визначених цим порядком розрахунків, Постачальник сплачуєОператору системи пеню, відповідно до п.6.6 цього договору.
12. Оператор системи відновлює електроживлення електроустановок споживачаПостачальника протягом 3 (трьох) робочих днів у містах та 5 (п’яти) робочих днів усільській місцевості з дати отримання звернення Постачальника щодо відновленняелектроживлення електроустановок за умови оплати Постачальником послуг зпідключення та відсутності боргу за надані додаткові послуги.
13. Розрахунок вартості послуг з виконання додаткових робіт (послуг) зприпинення/відновлення об'єктів споживача здійснюється відповідно до калькуляцій, щорозроблені на підставі «Методики розрахунку вартості робіт з підключенняелектроустановок споживачів до електричних мереж та інших додаткових робіт і послуг,пов’язаних із ліцензованою діяльністю» та погоджені Регулятором.
14. Оплата всіх послуг, наданих Оператором системи здійснюється Постачальником напоточний рахунок Оператора системи. За дату оплати рахунка приймається датазарахування коштів на поточний рахунок Оператора системи, що зазначено в рахунках наоплату.
15. У разі перевищення суми платежу, що підлягає оплаті у розрахунковому періоді,надлишок отриманих коштів зараховується, як оплата заборгованості попередніх періодів з



найдавнішим терміном виникнення, а за відсутності такої, в рахунок оплати наступногорозрахункового періоду.
16. У разі недотримання Постачальником терміну повідомлення Оператора системи тапостачальника «останньої надії» відповідно до ПРРЕЕ, на території діяльності якогорозташовані електроустановки такого споживача, про припинення постачання електричноїенергії споживачу обсяги спожитої електричної енергії до дати припинення з урахуваннямвстановленого 20-денного строку враховуються адміністратором комерційного обліку зацим електропостачальником, крім випадку, визначеного ПРРЕЕ.У разі відсутності заперечень усіх учасників роздрібного ринку, задіяних у процесіпостачання електричної енергії цьому споживачу, щодо ранішої дати зміни постачальниката показів засобу (засобів) обліку на цю дату дія договору про постачання електричноїенергії та внесення змін до реєстру точок комерційного обліку здійснюється в узгодженусторонами дату зі зменшенням зазначеного вище строку.

Керівник Постачальника: ____________________ _______________ _____________________(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)



Додаток 2до договору від «___»_________20__ №__________електропостачальника про надання послугз розподілу електричної енергії.
Заява-приєднання

За цією заявою-приєднання відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, ЗаконуУкраїни «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затвердженихпостановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312, умов договору електропостачальника про наданняпослуг з розподілу електричної енергії (далі - Договір), розміщеного на сайті оператора системи розподілуДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» в особі ______________________ філії.(вказати найменування оператора системи розподілу)
ініціюється (зазначити ким):_____________________________________________________________________________________(найменування Оператора системи або Постачальником)приєднання Постачальника_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,(найменування суб'єкта господарювання)що здійснює діяльність на підставі_________________________________________________________(документи Постачальника)__________________________________________________________________________________________приєднання до умов договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії

Увага! Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Постачальник засвідчує вільневолевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.
З моменту акцептування цієї заяви-приєднання Постачальник та Оператор системи розподілу набуваютьвсіх прав та обов'язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання)згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.
Своїм підписом Постачальник підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних данихзгідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цихданих згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих заДоговором послуг.

Відмітка про згоду Постачальника на обробку персональних даних:
______________(дата) ___________________

(особистий підпис) ____________________________(П. І. Б. керівника Постачальника)
М.П.

Реквізити Постачальника:
__________________________________________________________________________________________

Відмітка про підписання Постачальником цієї заяви-приєднання:
_________________(дата подання заяви -приєднання)

___________________(особистий підпис) ____________________________(П. І. Б. Постачальника)
М.П.

Додатки до Заяви-приєднання, відповідно до п.п. 2.1.16 ПРРЕЕ на _____ арк. в 1 прим. додаються.



Додаток № 3до Договору електропостачальника пронадання послуг з розподілу електроенергіївід “____”_________20__ р. №________
Перелік споживачів, що отримують електроенергію від Постачальника _________________________________________(назва)та приєднані до мереж ДП «Регіональні електричні мережі»за ______________________ місяць 20 ____ року.

№п.п. Найменування Споживача
EICкодточкирозподілу

Тарифнагрупа(класнапруги)

НаявністьсистемипогодинногооблікуелектроенергіїЛУЗОД,АСКОЕ

Оплатупослуг зрозподілуелектричноїенергіїзабезпечуєПостачальник/Споживач
1.2.3.4.5.….

Керівник Постачальника: _______________________________ ___________________________ _____________________________(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)


