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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 
заступника директора з питань функціонування ПОН Мануйленка Олександра 
Володимировича, здійснювати юридичні дії від імені підприємства при реалізації ним своїх 
повноважень та обов'язків. 

Для виконання повноважень за цією довіреністю Мануйленко О.В. надається право: 
- представляти інтереси ДПЗД «Укрінтеренерго» перед Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг та підписувати, 
подавати будь-які заяви, скарги, звернення, звіти, інші документи, пов'язані із зазначеним 
представництвом; 

- укладати (підписувати) 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, 
розрахунки 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) від імені ДПЗД «Укрінтеренерго» договори електропостачальника 
про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з операторами системи та інші 
документи, пов'язані із виконанням таких договорів (в тому числі, але не виключно, листи, 
повідомлення, акти, рахунки, тощо); 

- укладати (підписувати) від імені ДПЗД «Укрінтеренерго» договір про надання послуг з 
передачі електричної енергії (в тому числі, але не виключно, листи, повідомлення, акти, рахунки, 
тощо); 

- укладати (підписувати) та розривати правочини, договори, додаткові угоди, заяви та інші 
зміни до таких договорів з ДП «Оператор ринку» з питань пов'язаних з участю у ринку «на добу 
наперед» та «внутрішньодобовому ринку», про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на 
добу наперед» та про купівлю-продаж електричної енергії на «внутрішньодобовому ринку», інші 
документи, пов'язані з виконанням таких правочинів, договорів та угод (в тому числі, але не 
виключно, листи, повідомлення, акти, рахунки, тощо); 

- укладати угоди про врегулювання суперечки щодо даних комерційного обліку 
електричної енергії укладеного з оператором системи передачі, операторами систем розподілу та 
іншими учасниками ринку; 

- підписувати документи, пов'язані з виконанням угод про врегулювання суперечки щодо 
даних комерційного обліку, у тому числі, але не виключно: додаткові угоди, накладні, акти, 
рахунки, кошториси, звіти, технічні завдання, графіки, протоколи тощо; 

- здійснювати заходи щодо обмеження (припинення) електропостачання споживачів 
електричної енергії (в тому числі, з правом підписувати повідомлення, вимоги, попередження та 
інші документи, пов'язані з обмеженням (припиненням) електропостачання); 

- укладати договори переведення боргу; 
- укладати договори поруки; 
- укладати договори реструктуризації заборгованості; 



- укладати договори уступки права вимоги; 
- при реалізації Договору про врегулювання небалансів електричної енергії укладеного з 

ПрАТ «НЕК «Укренерго» підписувати документи, пов'язані з внесенням змін (доповнень) та 
виконанням Договору про врегулювання небалансів електричної енергії, в тому числі, але не 
виключно: додаткові угоди; накладні; акти; рахунки; кошториси; звіти; технічні завдання; 
графіки; протоколи, розрахунки тощо; 

- укладати (підписувати) договори заміни сторони у зобов'язанні (обов'язкове право 
відступлення вимоги) щодо списання заборгованості за електричну енергію, що залишилася 
непогашеною перед ДП «Енергоринок», підписувати інші документи та вчиняти інші дії 
передбачені Законом України «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що 
утворилася на оптовому ринку електричної енергії». 

- посвідчувати від імені ДПЗД «Укрінтеренерго» відповідності копії документа оригіналу 
документів. 

Довіреність видана без права переде х в ній повноважень іншим особам. 

Довіреність діє до тридцять першо чі двадцять третього року. 

Зразок підпису Мануйленко О.В. засвідчую. 

Директор В.М. Андрієнко 


