
Пам’ятка споживачу електричної  енергії. 

1. Договір  постачання електричної  енергії  споживачу (далі – Договір)  укладається шляхом 

приєднання до умов публічного  Договору,  текст якого  розміщений на сайті ТОВ «ЮГ-ГАЗ». 

Споживачем  обирається комерційна пропозиція з числа діючих  комерційних  пропозицій, 

наявних  на сайті ТОВ «ЮГ-ГАЗ». 

2.  У разі необхідності, ТОВ «ЮГ-ГАЗ» на запит  споживача надає  підписані  та скріплені  

печаткою  ТОВ «ЮГ-ГАЗ» екземпляри Договору. В такому випадку,  один  підписаний та 

скріплений екземпляр  Договору споживач повертає ТОВ «ЮГ-ГАЗ». 

3. Споживач обов’язково: 

- у додатку №1 заповнює  всю  запитувану інформацію  та  не забуває   дату початку 

постачання електричної  енергії,  дату відмітки  про згоду споживача на обробку 

персональних  даних  та дату подання заяви-приєднання; 

-  у додатку №2 (Комерційна пропозиція) споживач  крім  запитуваної  зазначає дату 

подання комерційної  пропозиції; 

- у додатку №3,  3.1 заповнює всі необхідні поля. 

- у верхньому правому куті всіх  додатків зазначає дату Договору, яка є датою  подання 

заяви -приєднання. 

4. Разом з підписаними  та скріпленими  печаткою (у разі її  наявності)  заявою-приєднання та 

комерційною  пропозицією споживач надає  ТОВ «ЮГ-ГАЗ» документи,  згідно  нижче 

наведеного переліку. Документи  надаються обов’язково  у завіреному печаткою (у разі її 

наявності)  та підписом уповноваженої  особи  споживача вигляді  із зазначенням  ПІБ  

уповноваженої  особи.  

 

Перелік документів для укладання Договору постачання електричної  енергії: 

1) супровідний  до  заяви-приєднання,  комерційної  пропозиції  та нижченаведених   

документів; 

2) копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з 

установчого документа про повноваження керівника - для юридичних осіб, копію довіреності, 

виданої в установленому порядку), за необхідності; 

3) витяг з ЄДР (строк якого  не перевищує  1 місяця до моменту укладання договору 

постачання електричної  енергії) та Виписку з ЄДР; 

4) документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на 

послуги розподілу (передачі) електричної енергії  з усіма додатками  в т.ч. паспорт точки 

розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код); підтвердження наявності  у 

споживача засобів обліку електричної енергії, що  забезпечують можливість фіксації обсягу 

погодинного споживання електричної енергії (АСКУЕ, ЛУЗОД – атестовані, знаходяться в 

робочому стані); 

5) копію наказу про призначення уповноваженої особи на підписання договору; 

6) копію  витягу платника ПДВ; 

7) у разі якщо  споживач – товариство з обмеженою  або  додатковою  відповідальністю  

копію  балансу за попередній порівняно  з датою  подання заяви  на укладання договору  

квартал. 

8) копію документа, що підтверджує право власності/користування об’єктом, на який 

здійснюватиметься постачання електричної енергії; 



9) копію документ,  що підтверджує  відсутність  заборгованості за спожиту електричну 

енергію  перед  попереднім Постачальником (акт звірки  підписаний щ попереднім  

постачальником  або  довідка від  попереднього постачальника). 

10) у разі наявності обмежень  повноважень виконавчого органу  у Статуті  щодо суми 

правочину  та/або якщо передбачувана вартість  електричної  енергії (сума договору)  

перевищує  50% вартості чистих активів відповідно до останньої затвердженої фінансової 

звітності, споживач надає  постачальнику копію рішення загальних  зборів учасників про 

надання згоди на укладання договору постачання електричної  енергії  споживачу. 

 

У випадку виникнення будь-яких  змін  у документах,  що надавалися споживачем  під  час 

укладання договору,  зміни  найменування,  статусу платника податку, контактних  даних, 

засобів зв’язку,  споживач повинен письмово повідомити постачальника не пізніше ніж  через 

5 днів з моменту виникнення змін. 

 

Примітки: 

Постачальник залишає за собою  право відтермінувати  дату початку постачання у випадку 

неподання споживачем  всіх  необхідних  документів (в тому числі підтвердження відсутності 

заборгованості перед  попереднім  постачальником),  непідписання будь-якого  із  додатків до Договору  

або подання неправдивих  відомостей. 

У разі неможливості приєднання споживача до умов відповідного договору на умовах обраної 

комерційної пропозиції електропостачальник письмово протягом трьох робочих днів від дня отримання 

заяви-приєднання повідомляє заявника про відмову в укладенні відповідного договору та повертає 

йому документи, які були надані разом із заявою-приєднанням. 

 


