Додаток №2
до Договору про постачання електричної енергії
споживачу

Комерційна пропозиція № 3
ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» про постачання електричної енергії споживачу,
які споживають електричну енергію для потреб професійної та підприємницької
діяльності
Пропозиція

Умова
1.Ціна (тариф)
електричної енергії

Для підприємств, які фінансуються з державного чи місцевого бюджету, ціна (тариф)
на електричну енергію визначається за результатами проведення процедури закупівлі
згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N 922-VIII.

2.Територія, на які
пропонується відповідна
комерційна пропозиція
3.Спосіб оплати за
електричну енергію

Україна

4.Спосіб оплати за
послугу з розподілу
електричної енергії
5.Термін (строк)
виставлення рахунку та
термін його оплати
6. Порядок корегування
замовленого обсягу
споживання

Споживач здійснює плату за послугу з розподілу окремо оператору системи.

7. Розмір пені за
порушення строку
оплати або штраф
8. Розмір компенсації
Споживачу за
недодержання
Постачальником
комерційної якості
послуг Постачальником
комерційної якості
послуг
9. Штраф за дострокове
припинення дії договору
10. Строк дії договору та
умови пролонгації
11. Урахування пільг,
субсидій;
12. Можливість
постачання Захищеним
споживачам

Для підприємств, які фінансуються з державного чи місцевого бюджету: Споживачі
здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії один раз за
фактичними показами засобів обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за
розрахунковим, відповідно до договору.

Оплата рахунка Постачальника має бути здійснена Споживачем у строки, визначені у
рахунку, протягом 5 робочих днів від дати його отримання Споживачем.
У разі перевищення фактичного обсягу споживання електричної енергії Споживачем в
розрахунковому місяці від заявленого (відповідно до Додатку 1 до заяви-приєднання п. 2)
на величину, що перевищує 10%, Споживач повинен скоригувати заявлений обсяг
електричної енергії до 14-го числа (включно) розрахункового місяця .
За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів,
визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день
прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, нарахованої протягом всього
періоду прострочення зобов’язання, та 3% річних від суми боргу.
Відповідно до умов договору

Не застосовується.
Початок дії договору визначається згідно з терміну зазначеному в заві-приєднання
споживача і якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.
Пролонгація договору відбувається за шляхом погодження сторонами додаткової угоди.
Не надаються
Не можливо

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

___________________
(особистий підпис)

(П.І.Б. Споживача)

