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Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»
(адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська 85; ідентифікаційний код: 19480600), в особі
директора Андрієнка Василя Миколайовича, який діє на підставі Статуту, уповноважує
цією довіреністю начальника відділу договірної роботи та технічного виконання
ДПЗД «Укрінтеренерго» Курищук Марію Василівну (серія СЕ № 635714 виданий
Івано-Франківським МВ УДМС в Івано-Франківській області), здійснювати юридичні дії
від імені ДПЗД «Укрінтеренерго» при реалізації нею своїх повноважень та обов'язків.
Для виконання повноважень за цією довіреністю Курищук М.В. надається право:
- представляти інтереси ДПЗД «Укрінтеренерго» перед Національною Комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та
підписувати, подавати заяви, скарги, звернення, інші документи, пов'язані із зазначеним
представництвом;
- укладати (підписувати) та розривати від імені ДПЗД «Укрінтеренерго» із
споживачами договори про постачання електричної енергії постачальником «останньої
надії» та інші документи, пов'язані із виконанням таких договорів (в тому числі, але не
виключно, листи, повідомлення, акти, рахунки, тощо);
- приймати участь в переговорній процедурі щодо укладення договорів про
постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» відповідно до Закону
України «Про публічні закупівлі» та підписувати документи в процесі переговорної
процедури;
- укладати (підписувати) та розривати від імені ДПЗД «Укрінтеренерго» договори на
розподіл та передачу електричної енергії з операторами системи розподілу/передачі
електричної енергії та інші документи, пов'язані із виконанням таких договорів (в тому
числі, але не виключно, листи, повідомлення, акти, рахунки, тощо);
- здійснювати заходи щодо припинення (обмеження) електропостачання споживачів
електричної енергії (в тому числі, з правом підписувати повідомлення, попередження,
вимоги та інші документи, пов'язані з припиненням (обмеженням) або поновленням
електропостачання, скасуванням або зміною вимоги тощо);
- право посвідчення відповідності копії документа оригіналу.
Довіреність видана без права передоручення зазначених в ній повноважень іншим
особам.
Довіреність діє до тридцять першого грудня дві тисячі двадцять другого року.
Зразок підіїису.Курищук М.В.
Директор ВІЗІ
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засвідчую.
В.М. Андрієнко

