
Додаток №1  

до Договору №_____ від "___"______20____р.  

 

 

Заява на постачання електричної енергії 

до договору про постачання електричної енергії споживачу 
 

Споживач: ________________________________________________________________________ 

Категорія Споживача*: _____________________________________________________________ 

Вид об'єкта: _______________________________________________________________________ 

Адреса об’єкта: ____________________________________________________________________ 

Обрана комерційна пропозиція**:                         Публічна                                                                1 

Найменування Оператора системи розподілу та його код ЄДРПОУ, з яким Споживач уклав 

договір розподілу електричної енергії: _________________________________________________ 

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

оператором: _______________________________________________________________________ 

Інформація про наявність пільг/субсидії (є/немає): _____________________________________ 

Строк (терміни) поставки електричної енергії: з «__» ____________ 20__ року по  

«___» ______________ 20__ року. 

Заявлений обсяг купівлі електричної енергії: __________ кВт. г.  

Заявлений обсяг купівлі електричної енергії (1 клас напруги), ВСЬОГО: _________  

кВт. г, у тому числі: 

- по точкам Споживача, що обладнані розрахунковими приладами погодинного обліку 

електричної енергії (групи «а»): 

 

№ ЕІС-код точки обліку Заявлений обсяг споживання електричної енергії, 

кВт. г 

1.   

2.   

3.   

 ЗАГАЛОМ  
 

- по точкам Споживача, що не обладнані розрахунковими приладами погодинного обліку 

електричної енергії (групи «б»):: 

 

№ ЕІС-код точки обліку Заявлений обсяг споживання електричної енергії, 

кВт. г 

1.   

2.   

3.   

 ЗАГАЛОМ  

 

Заявлений обсяг купівлі електричної енергії (2 клас напруги), ВСЬОГО: _________ кВт. г, 

у тому числі: 

 

 



- по точкам Споживача, що обладнані розрахунковими приладами погодинного обліку 

електричної енергії (групи «а»):: 

 

№ ЕІС-код точки обліку Заявлений обсяг споживання електричної енергії, 

кВт. г 

1.   

2.   

3.   

 ЗАГАЛОМ  
 

- по точкам Споживача, що не обладнані розрахунковими приладами погодинного обліку 

електричної енергії (групи «б»):: 

 

№ ЕІС-код точки обліку Заявлений обсяг споживання електричної енергії, 

кВт. г 

1.   

2.   

3.   

 ЗАГАЛОМ  
 
Примітки: 

*Обрати з наступного: промисловість вугільна, металургійна, хімічна, машинобудівна, газова, інша; торгівля, надання послуг, залізниця, сільські 

господарства, житлово-комунальні підприємства, водоканал, установи та організації що фінансуються за рахунок державного бюджету, 
установи та організації що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, населення. 

**Обрати публічну або індивідуальну комерційну пропозицію (формується для кожного клієнта індивідуально після детального аналізу графіку 

споживання). 
 

 

 

Уповноважена особа Споживача Підпис Дата 

 

 

______________________________ _________________________ «____» ________ 20___ року 

Посада, ПІБ м. п.  

 

ЗРАЗОК ДОДАТКУ ЗАТВЕРДЖЕНО 

Цей Додаток складений українською мовою в двох ідентичних примірниках (по одному для кожної зі 

Сторін) та є невід’ємною частиною Договору. 

 

 

Від Постачальника: 

 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК» 

 
 

Від Споживача: 

 

Директор  

 

 

________________________   Кузнєцов В.В. 
                      (підпис) 

м. п. 

__________  

 

 

________________________    
                       (підпис) 

м. п.  
 


