
договIр
про постачання електричноi енергii споживачу

м; Кривий Рiг рел. вИ 31.05.2021 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIД4,ЛЬНIСТЮ (КРИВОРIЗЬКА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ>>, в особi директора Якушова,Щмитра Юрiйовича, який дiе
на пiдставi статуту (далi - Постачальник), з одного боку, та Споживач (далi - Споживач)
укJI:лJIи цей договiр про постачання електричноi енергii споживачу про наступне:

,Щоговiр укJIадаеться шляхом безумовного та повного приеднання Споживачем до
цього договору та прийняття Bcix iстотних умов договору без пiдписання письмового
примiрника i мас юридичну силry вiдповiдно до положень ст. 633, бЗ4I-{ивiльного кодексу
УкраiЪи. Щоговiр розмiщено на сайтi htфs://kr-епоrgо.соm (rrадалi - Сайт), у вiльному доступi
та у спосiб, що забезпечус ознайомлення зi змiстом цього договору кожноi особи, яка
звертаеться до ПостачаJIьника електричноi енергii.

1. зАгАльнI положЕння
1.1. Щей договiр про постачання елоктричноi енергii споживачу (далi - .Щоговiр)

встановлюе порядок та умови постачан[uI електричноi енергii як товарноi продукцii
Споживачу Постачальником.

1.2. Умови цього Щоговору розробленi вiдповiдно до Закону Украiни <Про ринок
електричноi енергii> та Правил роздрiбного ринку електричноi енергii, затверджених
постановою Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне рагулювання у сферах енергетики
та комунt}льних послуг, вiд 14.03.2018 Nb 312 (далi - ПРРЕЕ). Термiни та визначення, що
використовуються в цьому ,Щоговорi, вживаються у зЕаченнях, наведених у чинних
нормативно-правових актах у сферi електроен9ргетики.

Щей договiр укладаеться вiдповiдно до статей бЗ3, 634, 641., 642I_{ивiльного кодексу
Украiни, шляхом приеднання Споживача до його умов та умов вiдповiдноi комерцiйноi
пропозицii, яку опублiковано на сайтi Постачальника та з:вначено у .Щодатку J\b2 до цього
,Щоговору.

Додатки до цього.Щоговору е невiд'емною його частиною.
1.3. Сторони дiйшли згоди]
- yci листи стосовно договiрних вiдносин, порядку розрахункiв мiж Постачальником

та Споживачем, якi направляються засобами поштового зв'язку, або електронною поштою
(за реквiзитами вказаними в Щоговорi) Постачмьником та Споживачем, мають юридичну
сипу та мають бути прийнятi Постачапьником та Споживачем.

,Щалi по тексту цього .Щоговору Постачальник або Споживач iменуються Сторона, а

рtlзом - Сторони.

2. прЕдмЕт договору
2.1. За цим .Щоговором Постачальник продае олектричну енергiю Споживачу для

забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачуе Постачальнику
BapTicTb використаноi (купованоi) електричноi енергii та здiйснюе iншi платежi згiдно з

умовами цього Щоговору.
2.2. Обов'язковою умовою для постачання електричноi енергii Споживачу е наявнiсть

у нього укладеного в установленому порядку з оператором системи розподiлу договору про
надання послуг з розподiпу, на пiдставi якого Споживач нафвае право отримувати послугу з

розподiлу електричноi енергii.

3. умови постАчАння
3.1. Початком постачаншI опоктричноi оноргii Споживачу

приеднання, якае Додатком Nsl до цього ,Щоговору.
3.2. Споживач мае право вiльно змiнювати Постачальника

визЕаченоi ПРРЕЕ, та умов цього,Щоговору.

с дата, зазначена в Заявi-

вiдповiдно до процедури,



4. якIстъ постАчАння ЕлЕктричноi ЕнЕргIi
4.1. ,,Щля забезпечення безперервного надання послуг з постачання 9локтричноi енергii

Споживачу ПостачаJIьник зобов'язуеться здiйснювати сБоечасну закупiвлю електричноi
онергii в обсягах, що за належЕих умов забезпечать задоволення попиту на споживання
електричноТ еноргiТ Споживачем.

4.2.Постачальник зобов'язуеться забезпечити комерuiйну якiсть послуг, якi надаються
Споживачу за цим,Щоговором, що передбачае вчасне та повне iнформування Споживача про

умови постачання електричноi енергii, цiни на електричну енергiю та BapTicTb поспуг, що
надаються, надання роз'яснень положень aKTiB чинного захонодавства, якими роryлюються
вiдносини CTopiH, веденIIJI точних та прозорих розрахункiв iз Споживачем, а також
можливiсть вирiшення спiрних питань шляхом досудового врегулювання.

4.3. Постачання електричноi енергii Споживачу здiйснюеться Постачальником
викJIючно пiсля надання Споживачем iнформацii за формою, встановленою у,Щодатку J\b1 до
,Щоговору.

5. цIнА, порядок оБлIку тА оплАти ЕлЕктричноi ЕнЕргIi
5.1. Споживач розраховуеться з Постачаrrьником за еIIектричну енергiю за цiнами, що

визначаються вiдповiдно до механiзму визначення цiни електричноi енергii, згiдно з

,Щодатком JtlЪ2 до цього .Щоговору.
5.2. I]iHa електричноi енергii мае зазначатися Постачальником у рахунках про оплату

електричноi енергii за цим,Щоговором, у тому числi у разi ii змiни.
5.3. Розрахунковим перiодом за цим,Щоговором е калондарний мiсяць.
Щля здiйснення розрахункiв BapTocTi спожитоi електричноi енергii Споживачем за

розрахунковий перiод (година, доба, мiсяць) використовуються данi наданi постачальником
послуг комерцiйного облiку (да"rti - ППКО) або ОСР/ОСП (при виконаннi ними функчiй
ПfIКО передбачених законодавством Украiни).

5.4. Розрахунки CTopiH за цим .Щоговором здiйснюються на поточнi рахунки
вiдповiдно до реквiзитiв погоджених у роздiлi 15 цього.Щогсвору та Заявi-приеднання.

Оплата вважаеться здiйсненою пiсля того, як на рахуIIок Постачальника надiйшла вся
сума коштiв, що пiдпягае сплатi за куповану електричну енергiю вiдповiдно до умов цього
,Щоговору.

5.5. Оплата здiйснюеться Споживачем у строки, вId}наченi у Додатку JS2 до цього
,Щоговору.

У випадку, якщо день оплати, встановлений у .Щодатку Jtlb2 до цього ,Щоговору,
припада€ на небанкiвський день - Споживач здiйснюе вiдповiдну оплату не пiзнiше
останнього банкiвського дня, що передуе обумовленому у Щодатку J\Гs2 до цього Щоговору
дню оплати.

5.6. Якщо Споживач не здiйснив оплату за цим .Щоговором у строки, передбаченi
!одатком J\Ъ2 до цього ,Щоговору, Постачальник мас право здiйснити заходи з припинення
постачання елекц)ичноi енергii Споживачу у порядку, визначеному ПРРЕЕ.

У разi порушення Споживачем cTpoKiB оплати за цим ,Щоговором, Постачальник мае
право вимагати сплату пенi у розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБУ за кожен день
прострочення виконання зобов'язання (оплати).

5.7. У разi виникнення у Споживача заборгованостi за електричну енергiю за цим
Щоговором Споживач повинен звернутися до Постачальника iз заявою про складення графiка
погашення заборгованостi на строк не бiльше 12 мiсяцiв та за вимогою Постачальника
подати довiдки, що пiдтверджують неплатоспроможнiсть (обмежену платоспроможнiсть)
Споживача. Графiк погашення заборгованостi оформляетьсядодатком до цього Щоговору або
окремим договором про реструктуризацiю заборгованостi. Укладення Сторонами та
дотримання Споживачем графiка погашення заборгованостi не звiльняе Споживача вiд
здiйснення поточних платежiв за цим,Щоговором.

У разi недотримання графiка погашення заборгованостi або прострочення оплати
поточних платежiв Постачальник мае право здiйснити заходи з припинення постачання
електричноi енергii Споживачу у порядку, визначеному цим .Щоговором.

5.8. Споживач здiйснюе плату за послугу з розподiлу (передачi) електричноТ енергii
або через Постачальника, або безпосередньо оператору системи розподiлу. Спосiб оплати за



послугу з розподiлу (передачi) електричноi енергii зазначаеться в .Щодатку J\b2 до цього
.Щоговору.

5.9. Споживач мае право обрати на розрахунковий перiод iншого Постачальника в

установпеному ПРРЕЕ порядку, за умов, що в нього е укладений договiр про розподiл
(передачу) електричноi енергii з оператором системи розподiлу та вiдсутнс припинення
постачанIш електричноi енергii внаслiдок наявноi заборгованостi за постачанЕя електричноi
енергii перед Постачальником.

5.10. Внесення змiн до Щодатку }lb2 можливе лише за iнiцiативою Постачальника.
5.11. Постачальник не несе вiдповiдальнiсть згiдно з дiючим законодавством Украiни

за достовiрнiсть наданих даних ППКО або ОСР/ОСП при здiйсненнi розрахункiв, у тому
числi у виглядi вiдшкодування збиткiв, сплати неустойки, оперативно - господарських
санкцiй та буль яких iнших санкцiй. Пр" цьому, наявнiсть заперечень Споживача щодо
повноти/достовiрностi показникiв розрахункових засобiв облiку не е пiдставою для затримки
та/або не повноi оплати коштiв, згiдно виставлених ПостачаJIьником paxyHKiB.

5.12. Постачальник до 13 (тринадцятого) числа мiсяця, наступного за розрахунковим,
пiдписуе зi свого боку в електронному виглядi шляхом накладення електронного цифрового
пiдпису/квалiфiкованого епектронного пiдпису (далi - КЕП):

- Акт постачання-прийняття електричноi енергii за формою вiдповiдно до .Щодатку
J\Гs3 до цього Щоговору;

- рахунок на оплату за вiдповiдний розрахунковий перiод,
та направляе iх Споживачу у платформi <ПТАХ>>: в системi M.E.Doc.
Або Постачальник в той же сц)ок, пiдписуе зi свого боку Акт постачання-прийняття

елоктричноi енергii, за формою вiдповiдно до,Щодатку Ns3 до цього Щоговору, за вiдповiдний
розрахунковий перiод та надае Споживачу скановану копiю цього акту, а також скановану
копiю рахунку на оплату за вiдповiдний розрахунковий перiод, шляхом направлення
електронного листа з сканованими копiями акту та рахунку на оплату на електроннi адреси
Споживач8, що вказанi в Заявi-присднання, з подальшим направпенIшм оригiналiв Акту
постачання-прийняття електричноi енергii (у двох примiрниках) та рахунку на оплату (у
одному примiрнику).

В залежностi вiд того, яким чином Постачальник направив Акт постачання-прийняття
елекц)ичноi енергii:

1) Споживач до 16-го числа мiсяця, наступного за розрахунковим, пiдписуе в
електронному вигJIядi отриманий вiд Постачальника Акт постачання-прийняття електричноi
енергii шляхом його прийняття у платформi кПТАХ>: в системi M.E.Doc.

2) Або Споживач в той же строк пiдписуе отриманий вiд Постачальника Акт
постачання-прийняття електричноi енергii та направляе його скановаIIу копiю
Постачшlьнику електронним листом на електроннi адреси Постачальника, що вказанi у
роздiлi 15 даного Щоговору, з одночасним направленням оригiна-тrу пiдписаного зi свого боку
Акту постачання-прийняття електричноi енергii Постача:lьнику. При цьому, оригiна-п Акту
постачання-прийняття електричЕоi енергii Споживач направляе Постачальнику протягом
трьох робочих днiв з моменту отриманЕя пiдписаного оригiналу вiд Постачальника,
направленого вiдповiдно до другого абзацу п. 5.L2,Щоговору.

У випадку не надання Споживачем Постачальнику паперового оригiналу Акту
постачання-прийняття електричноi енергiI, або не прийняття його у платформi кПТАХ>: в
системi M.E.Doc у встановлений строк * такий акт вважаеться погодженим та пiдписаним
споживачем.

б. прАвА тА оБов,язки споживАчА
6.1. Споживач мае право:
1) отримувати електричну енергiю на умовах, зазначених у цьому {оговорi iз

забезпеченням рiвня якостi комерчiйних послуг, вiдповiдно до вимог дiючих стандартiв
якостi надання послуг, затверджених Регулятором;

2) безоплатно отримувати всю iнформачiю стосовно його прав та обов'язкiв,
iнформацiю про цiну, порядок оплати спожитоi електричноi енергii, а також iншу
iнформацiю, що мае надаватись ПостачаJIьником вiдповiдно до чинного законодавства таlабо
цього,Щоговору;



3) звертатися до Постачальника для вирiшення будь-яких питань, пов'язаних з

виконанням цього .Щоговору;
4) проводити звiряння фактичних розрахункiв в установленому ПРРЕЕ порядку з

пiдписанням вiдповiдного акта звiряння, в тому числi з можливiстю пiдписувати такий акт
звiряння у платформi <ПТАХ): в системi M.E.Doc;

5) вiльно обирати iншого електропостачiulьника та розiрвати цей ,Щоговiр у
встановленому цим rЩоговором та чинним законодавством порядку;

6) оскаржувати будь-якi несанкцiонованi, неправомiрнi чи iншi дii Постачальника, що
порушують права Споживача, та брати участь у розглядi цих скарг на умовах, визначених
чинним законодавством та цим Щоговором;

7) отримувати вiдшкодування збиткiв вiд Постачальника, понесених у зв'язку з

невиконанням або неналежним виконанЕям Постачальником cBoix зобов'язань перод
Споживачем, вiдповiдно до умов цього.Щоговору та чинного законодавства;

8) перейти на постачання електричноi енергii до iншого електропостач:}льника, у разi
наявностi договору споживача про надання послуг з розподiлу електричноi енергii та
вiдсутностi припинення постачання олекц)ичноi енергii внаслiдок наявностi заборгованостi
за постачаннJI електричноi енергii перод дiючим Постачальником, таlабо достроково
призупинити чи розiрвати цей,Щоговiр у встановлоному ним порядку;

9) iншi права, передбаченi чинним законодавством i цим,Щоговором.
6.2. Споживач зобов'язуеться:
1) забезпечувати своечасну та повну оппату спожитоi електричноi енергii згiдно з

умовами цього Щоговору;
2) укласти в установленому порядку договiр споживача про наданшI послуг з

розподiлу електричноi енергii з оператором системи розподiпу для набуття права на
правомiрне споживання електричноi енергii та фiзичну доставку електричноi енергii до межi
балансовоi належностi об'екта Споживача;

3) рацiонально використовувати електричну енергiю, обережно поводитися з
елекц)ичними пристроями та використовувати отриману електричну енергiю викJIючно для
власного споживання та не допускати несанкцiонованого споживання електричноi енергii;

4) не пiзнiше нiж за 15 робочих днiв до дати початку постачання електричноi енергii
новим опоктропостачальником, повiдомити Постачальника про HaMip змiнити
9лектропостачfiльника;

5) не пiзнiше нiж за 5 робочих днiв до початку постачанЕя електричноi енергii новим
олектропостачальником або вiдповiдно до iншоi узгодженоi Сторонами домовленостi,
розрахуватися з ПостачаJIьником за спожиту електричну енергiю;

6) надавати забезпечення виконання зобов'язань з оплати за постачання олектричноi
енергii у випадку неможливостi погасити заборгованiсть за постачання та/або перебування в
процесi лiквiдацii чи банкрутства вiдповiдно до Щивiльного кодексу Украiни та ПРРЕЕ;

7) безперешкодно допускати на свою територiю та примiщення, де розташованi вузли
облiку електричноi енергii, засоби вимiрювальноI технiки тощо, представникiв
Постачальника пiсля прод'явлення ними спужбових посвiдчень для звiряння показiв щодо
фактично спожитоi електричноi енергiТ;

8) вiдшкодовувати Постачальнику збитки, понесенi ним у зв'язку з невиконанням або
неналежним виконанням Споживачем cBoix зобов'язань перед Постачальником, що
покладенi на нього чинним законодавством таlабо цим Договором;

9) до 17-го числа мiсяця, що передуе розрахунковому, надавати Постачальнику
шJIяхом Еаправлення електронного листа, з одночасним направлеЕням заявки у паперовому
виглядi засобами поштового зв'язку, щомiсячну заявку про прогнознi обсяги споживання
електричноi енергii на наступний розрахунковий мiсяць (за формою вiдповiдно до ,Щодатку
jtlb4 до Щоговору).

У разi, якщо у вказанi сц)оки Споживач не здiйснить надсиланЕя щомiсячноi заявки
про прогнознi обсяги споживання електричноi енергii на наступний розрахунковий мiсяць, то
поставка електричноi енергii в наступному мiсяцi здiйснюеться ПостачаJIьником на ocHoBi

даних з.}значених Споживачем в останнiй наданiй щомiсячнiй заявцi про прогнознi обсяги
споживання електричноi енергii.



Протягом розрахункового перiоду Споживач може коригувати договiрнi величини
споживання електричноi енергii за умови:

- надання Постачальнику cкaнoBaHoi копii Змвки (за формою вiдповiдно до Додатку
Jф4 до Щоговору) на збiльшення або зменшення Споживачом договiрних величин
споживання електричноi енергii шляхом направлення за допомогою олектронного листа до
20 чиспа поточного мiсяця;

- виконання Споживачем вимог,Щодатку jtlb2 щодо порядку, cTpoKiB та обсягiв оплати.
10) пiдписувати зi свого боку та надавати Постачальнику Акти постачання-прийняття

електричноi енергii в порядку передбаченому п.5. 1 2. даного,Щоговору.
11) виконувати iншi обов'язки, покладенi на Споживача чинним законодавством

таlабо цим,Щоговором.

7. прАвА I оБов,язки постАчАльникА
7.1. Постачальник мае право:
1) отримувати вiд Споживача плату за поставлену електричну енергiю;
2) контролювати правильнiсть оформлення Споживачем платiжних документiв;
3) iнiцiювати припинення постачання електричноi енергii Споживачу у порядку та на

умовах, визначених цим .Щоговором;
4) безперешкодного доступу до розрахункових засобiв вимiрювальноi технiки

Споживача дпя перевiрки показiв щодо фактично використаних Споживачем обсягiв
електричноi енергii;

5) проводити разом зi Споживачем звiряння фактично використаних обсягiв
електричноi енергii з пiдписанням вiдповiдного акта;

6) отримувати вiдшкодування збиткiв вiд Споживача, що понесенi Постачальником у
зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своiх зобов'язань перед
Постачальником, вiдповiдно до умов цього .Щоговору та чинного законодавства, у тому числi
отримувати вiдшкодування збиткiв вiд Споживача за дострокове розiрвання ,Щоговору у
випадках, не передбачених,Щоговором;

7) отримувати вiд оператора системи розподiлу протягом розрахункового перiоду
iнформацiю щодо погодинного постачання електричноi енергii Споживачу;

8) iншi права, передбаченi чинним законодавством i цим,Щоговором.
7 .2. Постач€шьник зобов'язуеться :

1) забезпечувати належну якiсть надання послуг з постачання електричноi енергii
вiдповiдно до вимог чинного законодавства та цього Щоговору;

2) нараховувати i виставляти рахунки Споживачу за поставлену електричну енергiю
вiдповiдно до вимог та у порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим,Щоговором;

3) пiдписувати зi свого боку та надавати Споживачу Акти постачання-прийняття
електричноi енергii в порядку передбаченому T1.5.|2. даного,Щоговору.

4) надавати Споживачу iнформацiю про його права та обов'язки, цiни на електричну
енергiю, порядок оплати за спожиту електричну енергiю, порядок змiни дiючого
Постачальника та iншу iнформацiю, що вимагаеться цим ,Щоговором та чинним
законодавством, а також iнформацiю про ефективне споживання електричноi енергii. Така
iнформацiя безкоштовно надаеться Споживачу на його запит;

5) надавати Споживачу iнформацiю про змiну цiни (або умов ii визначення)
електричноI енергii не менш нiж за 20 днiв до введення ri у дiю; ця умова не
розповсюджусться на iнформацiю про змiну тарифу (цiни) на послугу з розподiлу (передачi)
електричноi енергii у випадку, якщо Споживач здiйснюс оплату такого тарифу (цiни) через
Постачальника;

6) видавати Споживачевi безоплатно платiжнi документи та форми звернень;
7) приймати оплату наданих за цим Щоговором послуг будь-яким способом, що

передбачений цим .Щоговором;
8) проводити оплату послуг з розподiпу електричноi енергii оператору системи

розподiлу, якщо Споживач не обрав спосiб оплати послуги з розподiлу напряму з оператором
системи розподiлу;



9) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача,
зокрема з питань нарахувань за електричну енергiю, i за наявностi вiдповiдних пiдстав
задовольняти його вимоги;

10) забезпочувати належну органiзацiю впасноi роботи дпя можливостi передачi та
обробки зворненнrI Споживача з питань, що пов'язанi з виконанням цього Щоговору;

11) вiдшкодовувати збитки, понесенi Споживачем у випадку невиконання або
неналежного виконання ПостачаJIьником cBoix зобов'язань за цим rЩоговором;

12) забезпечувати конфiденцiйнiсть даних, отриманих вiд Споживача;
13) забезпечувати для оператора системи розподiлу фiнансовi гарантii у визначеному

законодавством порядку у випадку оплати Споживачем послуги з розподiлу електричноi
енергii через Постачальника;

14) протягом 3 (трьох) днiв вiд дdти, коли Постачальнику стало вiдомо про
нездатнiсть продовжувати постачання елекц)ичноi енергii Споживачу, BiH зобов'язуеться
проiнформувати Споживача про його право:

- вибрати iншого електропостачальника та про наслiдки невиконання цього;
- перейти до електропостачальника, на якого в установленому порядку покладенi

спецiа_пьнi обов'язки (постачальник (ocTaнHboi надii>);
15) виконувати iншi обов'язки, покладенi на Постачальника чинним законодавством

таlабо цим.Щоговором.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВIДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ
ЕлЕктриtlноi ЕнЕргIi

8.1. Постачальник мас право звернутися до оператора системи розподiлу з вимогою
про вiдключення об'екта Споживача вiд електропостачання у випадку порушення
Споживачем cTpoKiB оплати за цим ,Щоговором, у тому числi за графiком погашення
заборгованостi.

8.2. Припинення елоктропостачання не звiльняе Споживача вiд обов'язку сплатити
заборгованiсть Постачальнику за цим,Щоговором.

8.3. Вiдновлення постачання олоктричноi енергii Споживачу може бути здiйснено за

умови повного розрахунку Споживача за спожиту електричну енергiю за цим,Щоговором або
складення Сторонами графiка погашення заборгованостi на умовах цього ,Щоговору та
вiдшкодування витрат Постачальника на припиноншI та вйновлення постачання електричноi
енергii.

8.4. Якщо за iнiцiативою Споживача необхiдно припинити постачання електричноi
енергii на об'ект Споживача для проведеЕня ремонтних робiт, реконструкцii чи технiчного
переоснащення тощо, Споживач мае звернутися до опоратора системи розподiлу з

одночасним повiдомленням Постачальника про таке.

9. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ CTOPIH
9.1. За невиконання або неналежне виконання своiх зобов'язань за цим ,Щоговором

Сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену цим,Щоговором та чиЕним законодавством.
9.2. Постачальник мае право вимагати вiд Споживача вiдшкодування збиткiв, а

Споживач вiдшкодовуе збитки, понесенi Постачальником у разi:
- порушення Споживачем cTpoKiB розрахункiв з Постачальником - в розмiрi

фактичних збиткiв, або iншому погодженому Сторонами в цьому,.Щоговорi;
- вiдмови Споживачанадати представнику Постачальника доступ до свого об'екта, що

завдало Постачальнику збиткiв - в розмiрi фактичних збиткiв Постачальника.
9.3. ПостачаJIьник вiдшкодовуе Споживачу збитки, понесенi Споживачем у зв'язку з

припиненням постачання електричноi енергii Споживачу оператором системи розподiлу на
виконання неправомiрного доруlення Постачальника, в обсягах, передбачених ПРРЕЕ.

9.4. Постачальник не вiдповiдае за буль-якi перебоi у передачi або розподiлi
електричноi енергii, якi стосуються функцiонування, обслуговування таlабо розвитку
системи передачi таlабо системи розподiлу електричноi енергii, що стаJIися з вини
вiдповiдального оператора системи розподiлу.

9.5. Порядок документаJIьного пiдтверлження порушень умов цього .Щоговору, а

також вiдшкодування збиткiв встановлюеться ПРРЕЕ.



9.6, За несвоечасне виконання грошових зобов'язань за цим ,Щоговором Сторона, яка
допустила таке несвоечасне виконання, сплачуе протилежнiй CTopoHi пеню у розмiрi
подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни, що дiяла в перiод, за який
сплачуеться пеня, вiд суми несвоечасно викоЕаного (не виконаного) грошового зобов'язання
за кожен день прострочення.

10. ПОРЯДОК ЗМIНИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИКА
10.1. Споживач мае право змiнити Постачальника на наступний розрахунковий перiод

шляхом укладення нового договору про постачання електричноi енергii з новим
електропостачальником, повiдомивши нового електропостачальника про свiй HaMip не
менше нiж за 21 календарний день до дати такоi змiни (початку дii нового договору про
постачаншI епектричноi енергii).

I0.2. Змiна постачапьника епектричноi енергii здiйснюеться згiдно з порядком,
встановленим ПРРЕЕ,

10.3. У разi змiни електропостачальника по окремим точкам комерцiйного облiку (ix
приеднання або вiд'еднання), Сторони фiксують данi змiни пiдписанням вiдповiдного акту,
що е невiд'емною частиною даного Щоговору.

11. порядок розв,язАння спорIв
11.1. Yci спори та розбiжностi, що можуть виникнути iз виконання умов цього

,Щоговору, мають вирiшуватись та узгоджуватись шJuIхом п9реговорiв мiж Сторонами. Пiд
час вирiшення спорiв Сторони мають керуватися порядком врегулюваЕня спорiв,
встановленим ПРРЕЕ та цим .Щоговором.

11.2. У разi недосягнення мiж Сторонами згоди шJuIхом проведення переговорiв або у
разi неотримання у встановленi Щоговором строки вiдповiдi, вiдповiдна Сторона .Щоговору
мае право, у порядку передбаченому ПРРЕЕ, звернутися iз заявою про вирiшення спору до
Регулятора чи його територiального пiдроздirry або до центрального органу виконавчоi
влади, що забезпечуе формування державноi полiтики у сферi нагляду (контролю) в галузi
електроенергетики (або забезпечуе формування та реалiзуе державну полiтику в
електроенергетичному комплексi), або до енергетичного омбудсмена (в межах його
повноважень), або до сулу вiдповiдно до встановпеноi законодавством територiальноi
пiдсудностi спору. Звернення cTopiH до Регулятора чи його територiального пiдроздiлу для
вирiшення спору не позбавляе CTopiH права щодо вирiшення спору в судовому порядку.

12. Форс-мАжорнI оБстАвини
12.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання

зобов'язань за цим Щоговором, якщо це невиконання е наслiдком непереборноi сили (форс-
мажорних обставин).

t2.2. Пiд форс-мажорними обставинами розумiють надзвичайнi та невiдворотнi
обставинио що об'ективно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами
цього .Щоговору та якi виникJIи пiсля укJIадання цього ,Щоговору поза волi та бажань CTopiH
(Сторони), наприкJIад, але не виключно: дii природних сил та катаклiзмiв, вiйна (у тому чиспi
неоголошена), BoeHHi дii, безчинства та iH., заборони та обмеження, якi випливають з

документiв нормативного та ненормативного характеру органiв державноi влади i
управлiння, якi унеможливлюють виконання Стороною своlх зобов'язань за,Щоговором.

12.3. Строки та термiни виконання зобов'язань за цим .Щоговором вiдкладаються на
строк дii форс-мажорних обставин. У разi наявностi довгосц)окових форс-мажорних
обставин (строком дii понад три мiсяцi) Сторони проводять взаемнi перемовини i вирiшують
питаннrI доцiльностi продовження цього,Щоговору, про що укладають rЩодаткову угоду.

|2.4. Сторони зобов'язанi негайно повiдомити про форс-мажорнi обставини та
протягом 20 (лвалчяти) каJIендарних днiв з дня ix виникнення надати пiдтверджуючi
документи щодо iх настання вiдповiдно до законодавства. ,Щостатнiм доказом дii форс-
мажорних обставин е документ, виданий компетентними уповноваженими державними
органами Украiни - довiдка або сертифiкат Торгово-промисловоi палати Украiни. Ненадання
такого документу (довiдки або сертифiкату) позбавляе Сторону права посилатися на



обставини непереборноi сили як на пiдставу звiльнення вiд вiдповiдальностi за часткове або
повне невиконання зобов'язань за цим Щоговором.

12.5. Виникнення форс-мажорних обставин не е пiдставою для звiльнення або вiдмови
Спохивача вiд сплати Постачальнику за електричну енергiю, яка була надана
Постачальником Споживачу за цим .Щоговором.

13. строк дi договору тА IншI умови
13.1. Щей .Щоговiр вступае в силу з дати пiдписання Споживачем Заяви-приеднаншI

(,Щодаток J\Ъ1) до умов цього Щоговору та дiе до кiнця розрахункового перiоду (мiсяця
поставки електричноi енергii) але у будь-якому разi до моменту здiйснення розрахункiв мiж
Сторонами у повному обсязi. .Щоговiр продовжуеться на кожен наступний аналогiчний
перiод, якщо жодна iз CTopiH не повiдомить iншу Сторону про бажання припинити його дiю.

13.2. Постачапьник мае повiдомити про змiну будь-яких умов Щоговору в порядку
визначеному ПРРЕЕ, а якщо такий порядок не встановлено, то не пiзнiше, нiж за 20 днiв до
ix застосування. При цьому Споживач, якщо BiH не приймае HoBi умови, мае право розiрвати
,Щоговiр без сплати будь-яких штрафних санкцiй чи iншоi фiнансовоi компенсацii
ПостачаrrьЕику.

13.3. За умови дострокового розiрвання ,Щоговору за iнiцiативою Споживача,
Споживач зобов'язаний сплатити Постачальнику передбаченi цим .Щоговором таlабо
додатками до нього штрафнi санкцii чи iншу фiнансову компенсацiю за дострокове
припинення .Щоговору.

13.4. Постачальник мае право розiрвати цей Щоговiр лостроково в порядку та в строки
визначенi чинним законодавством Украiни (на момент укJIаденнJI Щоговору - за 20
к,}лендарних днiв). У разi, якщо порядок та строки такого розiрвання чинним законодавством
Украiни булуть не визначенi, то Постачальник мае право розiрвати цей,Щоговiр достроково
повiдомивши Споживача про це за l0 (лесять) кaлендарних днiв до очiкуваноi дати
розiрвання.

13.5. Дiя цього Щоговору також приlrиняеться у наступних випадках:
о irнулювання Постачальнику лiцензiт з постачання електричноi енергii

споживачу;
. визнання Постачальника банкрутом або припинення господарськоi дiяльностi

Постачальником;
. у разi змiни власника об'екта Споживача;
. у разi змiни епектропостачаJIьника.
13.6. У разi якщо об'ект Споживача перебувае у власностi (користуваннi) кiлькох осiб,

укJIадаеться один ,Щоговiр з одним iз спiввласникiв (користувачiв) за умови письмовоi згоди
Bcix iнших спiввласникiв (користувачiв), про що робиться вiдмiтка в цьому,Щоговорi.

13.7. ЛистуванЕя за цим ,Щоговором здiйснюеться за допомогою поштового або
елекц)онного зв'язку за реквiзитами, що зa}значенi в роздiлi 15 даного ,Щоговору та Заявi-
приеднаннi.

За вказаними реквiзитами Сторони обмiнюються додатками, додатковими угодами до
цього ,Щоговору, актами, рzrхунками, листами, повiдомпеннями, зверненнями, претензiями,
скаргами, вiдповiдями на TaKi листи, а також iншими документами, що стосуються цього
,Щоговору. При цьому TaKi документи у будь-якому випадку мають бути направленi засобами
поштового зв'язку на вказаЕу у реквiзитах адресу вiдповiдноi Сторони не пiзнiше того ж дня
у якому вони направJuIються електронною поштою. Обмiн претензiями, заявками,
повiдомленнями, актами, додатками, додатковими угодами до цього rЩоговору здiйснюеться
викJIючно шляхом направлення таких документiв засобами поштового звОязку на вказану у
роздiлi 15 даного ,Щоговору та Заявi-приеднаннi адресу Сторони-адресата, або врученням
повноважному представнику вiдповiдноi Сторони-адресата пiд пiдпис або кур'ером
(кур'срською службою доставки).

Уся кореспонденцiя за цим ,Щоговором, яка повинна бути направлена засобами
поштового зв'язку, вважаеться оформлоною та направлоною належним чином, якщо
створона в письмовiй формi та надiслана рекомендованим листом, вручена кур'ером або

особисто за зазначеними в цьому ,Щоговорi адресами CTopiH. [атою отриманнrI TaKoi



кореспонденцiI буде вважатися дата iх особистого вручення або дата поштового штомпеля
вiддiлу зв'язку одержувача.

KpiM того, Сторони можуть надсилати одна однiй акти постачання-прийнятгя
електричноi енергii, акти звiряння та рахунки на оппату у платформi <ПТАХ): в системi
M.E.Doc.

Вказанi документи, що були надiсланi у платформi кПТАХ): в системi M.E.Doc.
можуть не надсилатися Сторонами одна однiй у паперовiй формi чи у виглядi сканкопiй.

13.8. Сторони зобов'язуеться повiдомити одна одну про змiну буль-якоi iнформацii та
даних, зазначених в цьому,Щоговорi або додатках до цього,Щоговору, у 5-тиденний строк
пiсля настання таких змiн.

13.9. Щей Щоговiр е конфiденцiйним документом i вiдомостi, що мiстяться в ньому, не
пiдлягають розголошенню, oKpiM випадкiв та в обсязi, що вимагаеться чинним
законодавством або за письмовою згодою CTopiH. Кожна iз CTopiH зобов'язуеться
забезпечити сувору конфiденцiйнiсть iнформацii при виконаннi цього ,Щоговору i вжити
вiдповiднi заходи дJuI ii нерозголошення. Передача вказаноi iнформачii юридичним i
фiзичним особам, якi не мають вiдношення до цього .Щоговору, fi публiкацiя або

розголошування iншими способами або методами може мати мiсце тiльки при письмовiй
згодi CTopiH, незалежно вiд умов i cTpoKiB виконання цього .Щоговору, oKpiM випадкiв,
передбачених чинним законодавством Украiни. Не вважаеться розголошенням надання копiй
цього Щоговору Операторам систем розподiлу/передачi/комерчiйного облiку, з метою
укJIадення вiдповiдних договорiв передбачених ПРРЕЕ, з обов'язковим виключоними з TaKoi
копii iнформацii про цiни та тарифи. Вiдповiдальнiсть CTopiH за порушення положень цiеi
cTaTTi визначаеться i вирiшуеться вiдповiдно до чинного законодавства Украiни. KpiM усього
iншого, за невиконання умов цього пункту.Щоговору, винна Сторона несе вiдповiдальнiсть у
виглядi вiдшкодування ycix заподiяних iншiй CTopoHi збиткiв.

13.10. Постачальник мае право передавати повнiстю та (або) частково cBoi права та
(або) обов'язки за Щоговором TpeTiM особам про що обов'язково повiдомляе Споживача.

13.11. У разi прийняття нових, внесення змiн у чиннi, набрання чинностi окромих
положень або нормативно-правових aKTiB } цiпому, що впливають на вiдносини CTopiH, що
рогулюються цим Щоговором, Сторони зобов'язуються вчинити yci необхiднi дii для
приведоння .Щоговору у вiдповiднiсть до застосованих положень чинного законодавства
Украiни або розiрвати цей .Щоговiр та укJIасти новийо що вiдповiдае застосованим
законодавчим вимогам,

IЗ.I2. Постачаrrьник зобов'язуеться скJIасти податковi накладнi таlабо розрахунки
коригування до них в електроннiй формi та зарееструвати ix вiдповiдно до порядку та строку,
визначених чинним законодавством Украiни. В податковiй накладнiй зазначасться
найменування товару згiдно коду УКТ ЗЕД27lб 00 00 00 <Електроенергiя>.

Враховуючи те, що постачання електроенергii Постачальником Споживачу в мережах
Оператора системи передачi носить безперервний характер, Постачальник не пiзнiше
останнього дня мiсяця, в якому отримано кошти за поставлену електричЕу енергiю, складае
зведену податкову накJIадну та зобов'язуеться направити ii Споживачу в електроннiй формi з

дотриманням умов щодо if складання та реестрацii у Сдиному peecTpi податкових накJIадних

у порядку та строки, визначенi чинним законодавством Украiни.
13.13. Кожна iз CTopiH гарантуе, що на момент укJIаданьш даного Щоговору, вона не е,

нiяким чином, обмеженою законом, чи будь-яким iншим нормативним чи правозастосовним
актом, судовим рiшенням, або будь-яким iншим способом, який е передбаченим вiдповiдним
дiючим законодавством Украiни, у сво€му правi укJIадати даний .Щоговiр та виконувати Bci
умови, визначенi ним.

13.14. Повноваження осiб Споживача на укладення цього ,Щоговору засвiдчуеться
печатками CTopiH. Вiдповiдальнiсть за наслiдки пiдписання ,Щоговору не уповноваженою
особою покJIадаеться Еа Сторону, яка засвiдчила пiдпис TaKoi особи своею печаткою. У
випадку вiдсутностi у Споживача rrечатки - Споживач зобов'язаний разом з iз Заявою-
приеднанням до даного ,Щоговору надати у довiльнiй формi лист-пiдтвердження щодо
вiдсутностi печатки.

13.15. Сторони гарантуютьо що на момент укладенЕя цього ,,Щоговору, особи, якi
пiдписують документи необхiднi для укладення цього .Щоговору, як представники кожноi iз



CTopiH надiленi вiдповiдними повноваженнями i мають право на укладення цього Щоговору
таlабо попередньо отримали згоду на його укJIадення вiдповiдно до вимог статутних
документiв TaKoi Сторони та вимог законодавства Украiни. ПостачаJIьник зiшишае за собою
право у будь-який момент вимагати наданпrI Споживачем вiдповiдних документiв на
пiдтвердження вищез:u}наченого - у випадку ненаданшI таких документiв у зазначений
Постачальником строк, Постачальник мае право припинити виконання своiх зобов'язань за

цим договором без застосування до Постачальника будь-яких штрафних санкцiй (неустойок,
пенi, штрафiв) таlабо вiдшкодування Споживачу будь-яких збиткiв у зв'язку з зазначеним.

14. МIЖНАРОДНI САНКЦIi ТА АНТИКОРУПЦIЙНШ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
14.1. Сторони цим запевняють та гарантують одна однiй, що (як на момент укладення

Сторонами цього.Щоговору, так i на майбутне):
(а) на Сторону не поширюеться дiя санкцiй Ради безпеки ООН, Вiддiлу контролю за

iноземними активами ,Щержавного казначейства США, ,Щепартаменту торгiвлi Бюро
промисловостi та безпеки США, .Щержавного департамеЕту США, европейського Союзу,
Украiни, Великобританii або буль-якоi iншоТ держави чи органiзацii, рiшення та акти якоi е
юридично обов'язковими (надалi - <Санкцii>); та

(б) Сторона не спiвпрацюе та не пов'язана вiдносинами контролю з особами, на яких
поширюеться дiя Санкцiй;

(в) Сторона здiйснюе свою господарську дiяльнiсть iз дотриманням вимог
Антикорупцiйного законодавства.

Пiд Антикорупцiйним законодавством слiд розумiти:
- будь-який закон або iнший Еормативно-правовий акто який вводить в дiю або

вiдповiдно до якого застосовуються положення Конвенцii по боротьбi з пiдкупом посадових
осiб iноземних держав при здiйсненнi мiжнародних дiлових операцiй Органiзацii
Економiчного Спiвробiтництва та Розвитку (OECD Convention on Combating Bribery of
Foreign Public Officials in International Business Transactions) ; або

- буль-якi застосованi до CTopiH положення Закону США про боротьбу з практикою
корупцii закордоном I977p. зi змiнами i доповненнями (the U.S. Foreign Comrpt Practices Act
of 1917), Закону Великобританii про боротьбу з корупцiею (U.K. Bribery Act 2010); або

- буль-який аналогiчний закон або iнший нормативно-правовий акт юрисдикцiй
(KpaiH), в яких Сторони зарsестрованi або здiйснюють свою господарську лiяльнiсть або дiя
якого (або окремих його положень) розповсюджуеться на Сторони в iнших випадках;

(г) Сторона дотримуеться вимог Антикорупцiйного законодавства, що на Hei
поширюються, та впровадила вiдповiднi заходи i прочелури з метою дотримання
Антикорупцiйного законодавства;

(д) Сторона та Bci ii афiлiйованi особи, дироктори, посадовi особи, спiвробiтники або
буль-якi iншi особи, що дiють вiд iMeHi цiеi Сторони, не здiйснюватrи будь-яких пропозицiй,
не надавали повноважень та клопотань щодо надання або отримання нена.гlежноi/
неправомiрноТ матерiальноi вигоди або переваги у зв'язку з цим ,Щоговором, а так само не
отримувzrли ix, та не мають HaMip щодо здiйснення будь-якоi з вищовказаних дiй у
майбутньому, а також Сторона застосовувала ycix можливих розумних заходiв щодо
запобiгання вчинення таких дiй субпiдрядниками, агентами, будь-якою iншою третьою
особою, щодо якоi вона мае певноi мiри контроль;

(е) Сторона не використовуватиме кошти таlабо майно, отриманi за цим Щоговором, з

метою фiнансування або пiдтримання буль-якоi дiяльностil що може порушити
Антикорупцiйне законодавство (зокрема, aJle не обмежуючись, шJLяхом надання позики,
здiйснення внеску/вкладу або передачi коштiв/майна у iнший спосiб на користь cBoci
дочiрньоi компанii, афiлiйованоi особи, спiльного пiдприемства або iншоi особи).

|4.2. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантiй, зазначених в цьому
розлiлi .Щоговору, така Сторона зобов'язуеться вiдшкодувати iншiй CTopoHi yci збитки,
спричиненi таким порушенням.

14.3. У випадку накладення Санкцiй на одну зi CTopiH або спiвпрацi Сторони з
особою, на яку накладено Санкцii, така Сторона зобовОязуеться негайно повiдомити про це
iншу Сторону, а також вiдшкодувати останнiй yci збитки, спричиненi iй через або у звОязку з

накладенням Санкцiй або спiвпрацею з особою, на яку накJIадено Санкцii.



l4.4. Кожна зi CTopiH мае право в односторонньому порядку призупинити виконання
обов'язкiв за цим ,Щоговором або припинити дiю цього ,Щоговору пIляхом письмового
повiдомлення про це iншоi Сторони у випадку наявностi обrрунтованих пiдстав вважати, що
вiдбулося або вiдбудеться порушення будь-яких з вищезазначених в цьому роздiлi Щоговору
запевнень та гарантiй, При цьоIчIу Сторона, що обцрунтовано скористапася цим правом,
звiльняеться вiд будь-якоi вiдповiдальностi або обов'язку щодо вiдшкодування штрафних
санкцiй за,Щоговором у зв'язку з невиконанням нею договiрних зобов'язань та будь-якого
роду витрат, збиткiв, понесених iншою Стороною (прямо або опосередковано), в резупьтатi
такого призупинення/ припин9ння дii Щоговору.

Перелiк додаткiв до,Щоговоруl що с його невiд'емною частиною:
- Додаток JtlЪl - <Заява-приеднання до договору про постачання електричноi енергii

споживачуD;
-,Щодаток Ns2 - (Комерцiйна пропозицiя>;
- ,Щодаток Ns3 - Зразок: <Акт гIостачання-прийнятгя електричноi енергii (без

розподiлу)>> та <Акт постачанЕя-прийняття електричноi енергii (з розподiлом)>;
- ,Щодаток Ns4 - Зразок: <Щомiсячна заявка про прогнознi обсяги споживання

електричноi енергii на наступний розрахунковий мiсяць>.
Прuеdнаннялчt dо цьо2о ,Щоzовору Споэюuвач поаоdэlсуеmься з заrпверdаrcенням

вutценавеdенuх форм (зразкiв) ё о dаmкiв dо цьоео,Що?о вору,

15. ШДПИС, ПОШТОВI ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ ПОСТАЧАЛЪНИКА:
постачальник:

ТОВ (КРИВОРIЗЪКА ЕНЕРГЕТИЧНА
коМПАнLя)

Юридична / поштова адреса:
50027,.Щнiпропетровська обл.,
м. Кривий Рiг, вул. Героiв АТО, буд. 30В
с/р ЛЬ UА18305482000002б039300713091 у
АТ <Ощадбаню>,
мФо 3054
€др
Iп

Якушов



,Щоdаmок ЛЬi
dо,Щоzо в ору пр о по сmачання елекmрачно'i eHepzit спосtсuв ачу

в реd. вid 31.05.2021 р.

зАявА_при€днАння
до договору про постачання електричноi енергii споrкивачу

Керуючись статтями 63З,6З4,641,642 Щивiльного кодексу Украiни, Правипами роздрiбного
ринку електричноi енергii, затв9рдженими постановою НКРЕКП вiд 14.03.20l8 М 312 (далi

-ПРРЕЕ), та ознайомившись з умовами договору про постачанЕя електричноi енергii
споживачу (далi - .Щоговiр) на сайтi електропостачальника ТОВ <Криворiзька енергетична
компанiяi) (далi - Постачальник) в мережi IHTepHeT за адресою: Itttps://kr-onergo.com/ ,

приеднуюсь до умов .Щоговору на умовах комерцiйноi пропозицii ПостачыIьника з такими
нижченаводеними персонiфiкованими даними:

1 Прiзвище, iм'я, по батьковi споживача (для

фiзичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприемцiв) або назва (для юридичних
осiФ

2 Унiкальний номер запису в единому
державному демографiчному peecTpi (для

фiзичних осiб) (за наявностi)
J Реестрацiйний номер облiковоi картки

платника податкiв (для фiзичних осiб-
пiдприемцiв, та для фiзичних осiб, якi
через cBoi релiгiйнi переконання
вiдмовляються вiд прийняття
рессграцiйного номора облiковоi картки
платника податкiв та повiдомили про це
вiдповiдний орган i мають вiдмiтку в
паспортi (або слово <вiдмово> у разi, якщо
паспорт виготовлений у формi картки ) -
серiя та номер паспорта) або код €ДРПОУ
(для юридичних осiб) споживача

4 Наявнiсть/вiдсутнiсть статусу платника
единого податку (лля фiзичних осiб-
пiдприемцiв та юридичних осiб)

5 Тип та адреса об'екта, номер запису про
праБо власностi та реестрацiйний номер
об'скта нерухомого майна в rЩержавному
peecTpi речових прав на нерухоме майно
або эазва, номер та дата видачi
(пiдписання) документа, який пiдтверджуе
поаЕо коDистчвання об'сктом

6 ЕIС-код об'екта (об'ектiв) (площадки
вимiоювання)

7 НайменуваншI оператора системи, з яким
споживач укJIав договiр про надання
послуг з розподiлу (передачi) епектричноi
енеггii

8 Наявнiсть пiльг/субсилii (у разi уклалення
догсвору про постачання електричноi
енергii з iндивiдуальним побутовим
споживачем)

9 .Щжерело обмiну документами (номер
засобу зв'язку, офiцiйна електронна адреса



та адреса електронноТ пошти)
l0 гпчпа споживача
l1 Найменування чинного

електропостачальника
|2 Обрана комерцiйна пропозицiя (н.п.

<Комерчiйна пропозицiя J\Цl>, або
<Комерчiйна пропозицiя J\Ъ2 (з

розподiлом)>

Початок постачання електричноi енергii: з <_>> року.

Примiтка:
- Погодившись з цiею Заявою-приеднанням (акцептувавши fi), Споживач засвiдчуе вiльне

волевиявлення щодо приеднання до умов Щоговору в повному обсязi.
- З моменту акцептування цiеi Заяви-приеднання в установленому ПРРЕЕ порядку Споживач

та Постачальник набувають Bcix прав та обов'язкiв за.Щоговором i несуть вiдповiдальнiсть
за ix невиконання (неналежне виконання) згiдно з умовами ,,Щоговору та чинним
законодавством Украiни.

- Своiм пiдписом Споживач пiдтверджуе згоду на автоматизовану обробку його
персональних даних згiдно з чинним законодавством та можливу Тх передачу TpeTiM
особам, якi мають право на отримання цих даних згiдно з чиЕним законодавством, у тому
числi щодо кiлькiсних таlабо вартiсних обсягiв наданих за,Щоговором послуг.

ВЦмiтка про згоду Споживача на обробку персональних даних:

(дата) (посада) (особистий пiдпис) М.П. (П.I.Б. Споживача/уповноважсноi особи)

реквiзити Споживача:
Скорочена назва (за статутом):
Юридична адреса:
Поштова адреса:
Рахунок NЬ

мФо Iпн
Свiдоцтво (виписка) J\Гч

Тел.
Електронна адреса

Примiтка:
Споживач зобов'язуеться письмово повiдомити Постачальника про змiну буль-якоi
iнформацii та даних, зi}значених у Заявi-приеднаннi у 5-тиденний строк, з моменту iх
настання.

ВЦмiтка про пiдписання Споживачем цiеi Заяви-приеднання:

(( >)

(dаmа пidпuсання)

(п о с аd а m а наймену в ання)

року

(пidпuс) (пIБ)

у



flоdаmокЛ!3
dо,Щоzов ору про по слпоцання апекплрuчно'i eHepzii споJtсuв ачу

в реd. Bid 31.05.2021 р.

зрлзок

Акт постачання-прийняття
електричноi енергii (без розподiлу)

м. Кривий Рiг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ,,КРИВОРIЗЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНIJЯ", в особi директора Якушова.Щмитра Юрiйовича, який дiс на пiдставi Статуту надалi -

<<Постачальник)), з одного боку, та , що дiе на
пiдставi

умовами договору про
надалi - <<Споживач>>, з iншоi сторони, керуючись

постачання електриtlноi енергii споживачу
склали даний акт за перiод

включно.

Найменуванrrя
Одиниця
вимiрч

кiлькiсть Тариф, грн., без
пдв Сума без П.ЩВ

l 2 з 4 5

Електроенергiя МВт,год
послуга з передачi електричноi енергiт МВт,год
Bcbozo

KpiM mоео П!В:
Рuзом з ПДВ:
Загальна BapTicTb поставленоi-прийнятоi електричноi енергii склала :

у т.ч. ПЩВ :

I{ей акт складено у двох оригiнальних примiрниках (по одному для Постачальника та Споживача), якi мають
однакову юридичну силу.

постачальник Споживач
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРИВОРIЗЬКА
НА КОМПАНIЯ"



Акт постачання-прийняття
електричноi енергii (з розподiлом)

м. Крлвий Рiг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ,,КРИВОРIЗЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНIЯ", в особi директора Якушова,Щмитра Юрiйовича, який дiе на пiдставi Статуту надалi -
<<Постачальник>, з одного боку, та , що дiе на
пiдставi

умовами договору про
надалi - <<Споживач>>, з iншоi сторони, керуючись

постачання електричноi енергiТ споживачу

., скJIzlJIи даний акт за перiод
вклюlшо.

НаймеIIуваtлня
Одиниця
вимiру

кiлькiсть Тариф, грн,, без
пдв Сума без П.ЩВ

l 2 з 4 5

Елекгрсенергiя МВт,год
посrryга з пеtlедачi електричноi енеlэгii МВт,год
послуrа з розподiлу електричноi енергii МВт,год
Bcbozo

KpiM mоео П,ЩВ:

Загальпа BapTicTb поставленоi-прийнятоi електричноi енергii склала :

у т.ч. П.ЩВ :

Itей lKT складено у двох оригiнальних примiрниках (по одному для Постачальника та Споживача), якi мають
одна (ову юридичну силу.

постачальник Споживач
ЮВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРИВОРIЗЬКА



,Щоdаmок lte4
d о,Щ о z о в ору пр о п о с m ач ан ня ел е кmр u ч н ot е н ер zii с п о ilс а в ачу

в реd. Bid 31,05,2021 р.

зрлзок

щомIсячн_4. зАявкА про прогнознI оБсяги споживАнIIя ЕлЕктричноi
ЕнЕргIi нА нАступниЙ розрАхунковиЙ мIсяць

1. Найменування Споживача:
2. Код €ДРПОУ Споживача:
3. Мiсяць за який формусться заявка:

7. Орiснтовний загальний обсяг купiвлi електричноi енергii (2 клас напруги) в мiсяцi:
- по точкам Споживача, що обладнанi розрахунковими приладами погодинного облiку

електричноi енергii: кВт*год
- по точкам Споживачоо що не обладнанi розрахунковими приладами погодинного облiку

електричноi енергiI: кВт*год
Всього: кВт*год

упо в но в actceHa о с о ба Сп оэrcав ача: [аmа:

Пidпuс
л4.п.


