
Додаток № 1
до Договору про постачання електричної 
енергії постачальником універсальних 
послуг №84-БЛ від

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ 
до умов 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 березня 2018 року № 312 (далі -  ПРРЕЕ), 
та ознайомившись з умовами договору про постачання електричної енергії споживачу (далі -  Договір), на 
сайті електропостачальника ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (далі -  Постачальник) в мережі Інтернет за адресою: 
http://lg.enera.ua/ або в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності

БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(назва суб’єкта господарювання)

(далі-Споживач), приєднуюсь до умов Договору з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.

Персоніфіковані дані Споживача:
1 Назва Споживача

(ПІБ, для юридичних осіб - повна назва):
Біловодська районна державна 

адміністрація Луганської 
області

2 Код ЄДР, паспортні дані, ідентифікаційний код (за 
наявності), код ЄДРПОУ (обрати необхідне):

04052028

о
J Вид об'єкта (квартира, житловий чи садовий будинок, 

магазин, кафе, склад тощо):
Додаток до заяви-приєднання

4 Адреса об’єкта, ЕІС-код точки комерційного обліку Додаток до заяви-приєднання
5 Найменування оператора системи, з яким Споживач 

уклав договір розподілу електричної енергії
ТОВ «Луганське енергетичне 

об’єднання»
6 ЕІС-код як суб’єкта ринку електричної енергії, 

присвоєний відповідним оператором системи
62X2323424670568

7 ■ Інформація про наявність пільг/субсидії (є/немає): -

Початок постачання електричної енергії -(не раніше дати подання заяви-приєднання та за умови 
приєднання (підключення) об’єкта споживача до електромереж оператора системи) 
« / у  » ______2019 року.

Примітка:
За кожним об’єктом споживача надаються окремі ЕІС-коди точок комерційного обліку. Якщо 

таких точок більше однієї, їх перелік наводиться у додатку до заяви-приєднання.
Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне 

волевиявлення щодо приєднання до цього 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 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:

/у  р£
(дата) чД^сдажтий підпис) (П.І.Б. йпо^ивача)

У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати електричної енергії, заява-приєднання має містити 
нижченаведену інформацію:

http://lg.enera.ua/


Порядковий
номер

Прізвище, ім'я та по батькові 
пільговика

Розмір
субсидії/

пільги

Підтверджуючий документ

Увага!
Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої 

інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні.

Реквізити Споживача (дата народження (для фізичних осіб), адреса реєстрації (проживання) 
Споживача, контактний номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності), реквізити 
представника Споживача із зазначенням документу, яким визначені повноваження представника)‘:

Біловодська районна державна адміністрація 
Луганської області
Адреса: 92800, Луганська область, смт. Біловодськ,
вул. Центральна, 130
Телефон: (код 06466) 2-02-36
Факс: (код 06466) 2-02-36
Код ЄДРХІОУ: 04052028
П/р № 35214065005997
Державна казначейська служба України м. Київ 
МФО: 820172

До заяви-приєднання додаються (відмітити те, що надається):

П Витяг, або копія виписки (довідки) з ЄДР (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

П Копія свідоцтва (витягу) платника податків.

□  Копія документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (статут чи витяг зі статуту з 
повноваженнями органів управління Споживача -  для юридичних осіб), копія довіреності, виданої в 
установленому порядку.

□  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків або реєстраційний 
номер картки платника податків, або копія паспорта (від 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 довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної 
особи - платника податків не вимагається).

□  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 (у 
разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта).

П  Копія декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для 
укладення договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні майданчики).

□  У визначених законодавством випадках - копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката 
(для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

П  Документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з оператором системи на послуги з розподілу 
(передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформація про присвоєний ЕІС-код, копія 
договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з відповідними додатками, довідка тощо).

П Перелік об'єктів (з адресами) та ЕІС-кодів точок комерційного обліку (якщо їх декілька).

П Інші документи, передбачені ПРРЕЕ:

Відмітка про підписання Споживачем (представником) цієї заяви-приєднання:

(дата) . (офб^щЙ^щідписЦ^ (П.І.Б. Споживача, представника)



Додаток до заяви-приєднання 
до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

№84-БЛ від Л0Ґ.9

№ Вид об'єкта Адреса об’єкта ЕІС-код точки 
комерційного обліку

1. 84/ Архітектура смт Біловодськ вул. ім.Леніна д.103 6222102266653809
2. 84/ Гараж смт Біловодськ вул. ім.Леніна д.1 ЗО 6224862510938921
оД. 84/ Адмінбудівля смт Біловодськ пл. Леніна д.130 6229029489833277
4. 84/ Архів смт Біловодськ вул. ім.Леніна д.105 6225908791594032


