 Додаток 4а.1 до Договору Електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії
від «___»__________________№_______

Запит щодо зміни споживачем Електропостачальника електричної енергії/
включення Споживача до реєстру Електропостачальника

 	- (далі – Постачальник), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, виданої постановою НКРЕКП від		№  	

ЕІС код Постачальника:  	

Повідомляє  про  приєднання  споживача  до  умов  договору про  постачання  електричної  енергії (комерційної пропозиції):  	

Запланована дата початку постачання електричної енергії:  	
Відомості про споживача:
    Назва споживача:

(Персональні  дані: прізвище, (П.І.Б.) споживача  або  уповноваженої  особи або  найменування  компанії(для юридичної особи) _____________________________________________________________________________________________
для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
______________________________________________________________________________________________________

для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія 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)
______________________________________________________________________________________________________

Контактні дані (номер телефону, електронна пошта, адреса місця реєстрації (юридична адреса), поштова адреса для листування тощо) 									
____________________________________________________________________________________
Найменування чинного Електропостачальника:   	
Інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до ПРРЕЕ (якщо споживач обрав визначену комерційну пропозицію нового електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні відповідно до обраної комерційної пропозиції:
file_0.wmf
 




Згода на обробку персональних даних та використання  їх для отримання інформації щодо споживача від адміністратора комерційного обліку додається в копії, засвідченої постачальником

Копія звернення споживача щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованою датою цього звернення  додається в копії, засвідченої постачальником 

Спосіб оплати послуг з розподілу електричної енергії:
	Споживачем самостійно
	Через Постачальника

(ЕІС-код(и) точки обліку заоб‘єктом (об‘єктами) споживача (розшифрувати в Таблиці 1)

Електропостачальник:
Керівник  	
(посада, підпис, П.І.Б.)
                                            М.П.



Таблиця 1

Назва споживача_____________________________________________________________
Код ЄДРПОУ/ІПН___________________________________________________________
ЕІС-код(и) точки обліку заоб‘єктом (об‘єктами) споживача

№ п/п
Адреса об‘єкту
Вид об‘єкту
ЕІС-код точки комерційного обліку












    
Оператор системи
Постачальник
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
        (посада)
        (посада)
_______________________________________
_______________________________________
   М.П.(за наявності)                (підпис, ПІБ)
   М.П.(за наявності)                (підпис, ПІБ)
________“___”_____________20    р.
________“___”_____________20    р.



