Додаток №1
до Договору про постачання електричної енергії
постачальником універсальних послуг

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до договору про постачання електричної енергії
постачальником універсальних послуг
Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правилами роздрібного ринку електричної
енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 N 312 (далі - ПРРЕЕ), та ознайомившись на сайті
електропостачальника ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» (далі - Постачальник) в мережі Інтернет за адресою:
www.koec.com.ua з умовами Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних
послуг в редакції, що діє з 01.10.2020 р. (далі - Договір), приєднуюсь до умов Договору на умовах Комерційної
пропозиції Постачальника «ПОБУТ» з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.
Персоніфіковані дані Споживача:
1. Найменування споживача:________________________________________________
2. Паспортні дані: серія ____ №_____________ виданий «___»__________ _____р.,
Ідентифікаційний код _____________________________________,
3. Адреса об'єкту:_____________________________________________________________________________
4. ЕІС-код точки комерційного обліку за об'єктом споживача________________________________________
Відомості щодо точки (точок) комерційного обліку визначаються згідно умов Договору про надання послуг з
розподілу (передачі) електричної енергії, що укладений Споживачем з Оператором системи розподілу.
5. Інформація про наявність пільг/субсидії (є/немає) _____________, у разі наявності:
Порядковий
номер

Прізвище, ім'я та по батькові пільговика

Розмір субсидії/
пільги

Підтверджуючий документ

6. Найменування та ЕІС-код сторони, з якою Споживач уклав договір про надання послуг з розподілу
електричної енергії: Найменування: ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ЕІС-код: 62Х1418952014465,
Початок постачання з "___" ____________ 20__ р.
Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне волевиявлення щодо
приєднання до умов Договору в повному обсязі.
З моменту акцептування цієї заяви-приєднання в установленому ПРРЕЕ порядку Споживач та Постачальник
набувають всіх прав та обов'язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне
виконання) згідно з умовами Договору та чинного законодавства України.
Своїм підписом Споживач (уповноважена особа Споживача) підтверджує згоду на автоматизовану обробку
його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають
право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних
обсягів наданих за Договором послуг.
Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних:
__________________

__________________________

(дата)

______________________

(особистий підпис)

(П. І. Б.)

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
__________________
(дата подання заяви-приєднання)

__________________________

______________________

(особистий підпис)

(П.І.Б.)

Реквізити Споживача*:
Адреса поштова: ______________________________________________________, тел.: __________________
Бажання отримувати рахунки Постачальника електронною поштою
Електронна адреса (e-mail): ____________________________

□

Надання Постачальнику інформації щодо електронної адреси Споживача є згодою останнього на отримання
електронною поштою рахунків та/або попереджень про припинення постачання електричної енергії.
*Примітка:
Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та
даних, зазначених у заяві-приєднанні, а у разі неповідомлення несе ризик настання по його вині несприятливих
фінансових наслідків та відшкодовує Постачальнику всі збитки, понесені Постачальником у зв’язку з таким
несвоєчасним повідомленням.

До заяви-приєднання додаються:

□

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, реєстраційного номера картки платника
податків, копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання
відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

□

копія документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління
тощо) на об’єкт (приміщення), або копія документа, що підтверджує право власності чи
користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці
об’єкта);

□

письмова згода всіх співвласників (користувачів) об’єкту (приміщення) на укладення договору з
одним із співвласників (користувачів) - надається у разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у
власності (користуванні) кількох осіб;

□

копія декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на
виконання будівельних робіт (для укладення договору на будівельні майданчики);

□

копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та
реконструйованих електроустановок);

□ копія паспорту точки розподілу об’єкта Споживача, у разі наявності.

