
Додаток  2  

до Договору про постачання 

 електричної енергії споживачу 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 2  

ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОККО КОНТРАКТ» 

(далі – Постачальник), яке діє на підставі ліцензії з постачання електричної енергії 

споживачу, виданої згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25.09.2018 р. № 1092. 

Ця КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 2 до Договору про постачання електричної 

енергії споживачу (далі – Договір) розроблена Постачальником згідно з нормами Закону 

України «Про ринок електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії, 

затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 N 312 (далі – ПРРЕЕ), Цивільним 

кодексом України та Господарським кодексом України для споживачів електричної 

енергії, крім побутових споживачів.  

 

Ціна 

(вартість)  

електричної 

енергії 

 

 

Постачання електричної енергії здійснюється за вільними цінами, які 

формуються у порядку, зазначеному нижче. 

Для розрахунку суми попередньої вартості електричної енергії  

використовується прогнозована ціна за 1 кВт·год, що визначається, як 

добуток прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, що 

встановлюється НКРЕКП на відповідний період, з урахуванням ПДВ, та 

коефіцієнту 1,1. 

Попередня вартість електричної енергії зазначається Постачальником у 

рахунках на оплату і визначається як добуток договірних величин 

споживання електричної енергії (очікуваних (заявлених) обсягів 

споживання електричної енергії)  на відповідний розрахунковий період 

та прогнозованої ціни.  

Для розрахунку суми остаточної вартості фактично спожитих обсягів 

електричної енергії використовується остаточна ціна за 1 кВт·год, що 

визначається як сума фактичної ринкової ціни електричної енергії, що 

склалась у ДП «ЕНЕРГОРИНОК» для Постачальника (публікується на 

сайті Постачальника) за такий розрахунковий період, з урахуванням 

ПДВ, та коефіцієнту 0,11.  

Остаточна вартість для Споживача фактично спожитих обсягів 

електричної енергії за відповідний розрахунковий період зазначається у 

Акті купівлі-продажу електроенергії, який підписується Споживачем та 

Постачальником у порядку, встановленому Договором, та визначається 

як добуток остаточної ціни та фактично спожитого Споживачем обсягу 

електричної енергії у відповідному розрахунковому періоді. 

Ціна закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником 

(прогнозована оптова ринкова ціна та фактична ринкова ціна 

електричної енергії) включає всі обов’язкові податки, збори та платежі, 

що передбачені чинним законодавством України. Починаючи з дати, 

коли тариф на послуги з передачі електричної енергії не буде включатися 

до оптової ринкової ціни, тариф на послуги з передачі електричної 

енергії стає окремою складовою (доданком), яка після проведення 

розрахунку у зазначеному вище порядку додається до  результату при 

визначенні попередньої вартості електричної енергії, та окремою 

складовою (доданком), яка після проведення розрахунку у зазначеному 

вище порядку додається до результату при визначенні остаточної 

вартості фактично спожитих обсягів електричної енергії, та 

застосовується згідно з затвердженою НКРЕКП величиною. 



Розрахунок суми попередньої вартості послуг з розподілу електричної 

енергії здійснюється Постачальником шляхом множення чинного у 

розрахунковому періоді тарифу, що встановлюється НКРЕКП на 

відповідний період, з урахуванням ПДВ, оператора системи розподілу, 

який здійснює розподіл електричної енергії Споживачу, на договірні 

величини споживання електричної енергії (очікувані (заявлені) обсяги 

споживання електричної енергії) на відповідний розрахунковий період. 

Розрахунок суми остаточної вартості послуг з розподілу електричної 

енергії здійснюється Постачальником шляхом множення чинного у 

розрахунковому періоді тарифу, що встановлюється НКРЕКП на 

відповідний період, з урахуванням ПДВ, оператора системи розподілу, 

який здійснює розподіл електричної енергії Споживачу, на фактичні 

обсяги споживання електричної енергії у відповідному розрахунковому 

періоді. Остаточна вартість послуг оператора системи розподілу з 

розподілу електричної енергії зазначається в Акті купівлі-продажу 

електроенергії. 

Територія 

здійснення 

діяльності 

оператора 

системи, 

доступ до якої 

має 

Постачальник 

і на якій 

пропонує цю 

КОМЕРЦІЙН

У 

ПРОПОЗИЦІ

Ю № 2* 

Оператор системи 

розподілу  

Територія, визначена в ліцензії на 

провадження господарської діяльності  

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 

ЄДРПОУ 41946011)  

м. Київ та Київська область згідно з 

ліцензією, розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=35961  

ПрАТ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 23243188) 

м. Київ, Київська область, Черкаська 

область, Чернігівська область, 

Житомирська область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=35826  

ПрАТ 

«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 
(код ЄДРПОУ 00131587) 

Львівська область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36298   

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 

(код ЄДРПОУ 40075815) 

Вінницька область, Волинська область, 

Дніпропетровська область, Донецька 

область, Житомирська область, 

Закарпатська область, Запорізька область, 

Івано-Франківська область, Київська 

область, Кіровоградська область, Луганська 

область, Львівська область, Миколаївська 

область, Одеська область, Полтавська 

область, Рівненська область, Сумська 

область, Тернопільська область, Харківська 

область, Херсонська область, Хмельницька 

область, Черкаська область, Чернівецька 

область, Чернігівська область згідно з 

ліцензією, розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=35839  

ПРАТ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00131512) 

Волинська область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36466  

ПРАТ 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕР

ГО» 

(код ЄДРПОУ 00131529) 

Закарпатська область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36465  

АТ 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕН

Івано-Франківська область згідно з 

ліцензією, розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=35961
http://www.nerc.gov.ua/?id=35826
http://www.nerc.gov.ua/?id=36298
http://www.nerc.gov.ua/?id=35839
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http://www.nerc.gov.ua/?id=36465


ЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00131564) 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36040  

ВАТ 

«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГ

О» 

(код ЄДРПОУ 00130725) 

Тернопільська область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36194  

АТ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕ

РГО» 

(код ЄДРПОУ 22767506) 

Хмельницька область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=35960  

АТ 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО

» 

(код ЄДРПОУ 22048622) 

Житомирська область, Рівненська область, 

Хмельницька область, Вінницька область 

згідно з ліцензією, розміщеною за 

посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36038  

ПАТ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00130694) 

Вінницька область, Київська область, 

Черкаська область, Житомирська область 

згідно з ліцензією, розміщеною за 

посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=35968  

ПАТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 22815333) 

Чернігівська область та м. Славутич 

Київської області згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=35977  

ПАТ 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 22800735) 

Черкаська область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36044  

ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00131819) 

Полтавська область, Чернігівська область, 

Сумська область, Харківська область, 

Дніпропетровська область, Кіровоградська 

область згідно з ліцензією, розміщеною за 

посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36039  

ПАТ 

«СУМИОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 23293513) 

Сумська область, Харківська область, 

Полтавська область, Чернігівська область 

згідно з ліцензією, розміщеною за 

посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36042  

АТ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00131954) 

Харківська область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36043  

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

(код ЄДРПОУ 23359034) 

Дніпропетровська область згідно з 

ліцензією, розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36037  

ПРАТ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕР

ГО» 

(код ЄДРПОУ 23226362) 

Кіровоградська область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=35955  

АТ 

«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00131713) 

Одеська область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=35700  

АТ 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГ

О» 

Миколаївська область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=35665  
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(код ЄДРПОУ 23399393) 

АТ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 05396638) 

Херсонська область, Миколаївська область, 

Запорізька область, Дніпропетровська 

область згідно з ліцензією, розміщеною за 

посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36195  

ПАТ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГ

О» 

(код ЄДРПОУ 00130926) 

Запорізька область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=35954  

ПРАТ 

«РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 05424874) 

Рівненська область, Житомирська область, 

Львівська область, Волинська область, 

Тернопільська область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=35964  

АТ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00130760) 

Чернівецька область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36144  

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

(код ЄДРПОУ 00131268) 

Донецька область згідно з ліцензією, 

розміщеною за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=36490  

* У разі зміни найменування оператора системи розподілу та/або 

території, визначеної в ліцензії на провадження господарської діяльності, 

така інформація відображається за вказаним посиланням позначкою про 

внесення змін до відповідної постанови НКРЕКП. 

 

Спосіб оплати Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника, зазначений у 

розрахункових документах, на умовах попередньої оплати з остаточним 

розрахунком, що проводиться за фактично спожиті обсяги електричної 

енергії згідно з даними комерційного обліку та Актом купівлі-продажу. 

Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за Договором 

через:  

- банківську платіжну систему; 

- он-лайн переказ; 

- поштовий переказ; 

- внесення готівки через касу Постачальника; 

- в інший не заборонений законодавством спосіб.  

Термін (строк) 

виставлення 

рахунку за 

спожиту 

електричну 

енергію та 

термін (строк) 

його оплати 

Розрахунковим періодом є календарний місяць. 

Споживач здійснює 100-відсоткову попередню оплату попередньої 

вартості електричної енергії, а також попередньої вартості послуг з 

розподілу електричної енергії.  

Попередня вартість електричної енергії, а також попередня вартість 

послуг з розподілу електричної енергії сплачуються у повному обсязі за 

договірні величини споживання електричної енергії (очікувані (заявлені) 

обсяги споживання електричної енергії) у розмірі, визначеному цією 

КОМЕРЦІЙНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ № 2, та на підставі виставленого 

Постачальником рахунку, не пізніше 25-го числа місяця, що передує 

розрахунковому періоду. 

Остаточний розрахунок за фактично спожиті обсяги електричної енергії 

згідно з даними комерційного обліку та Актом купівлі-продажу 

електричної енергії в розрахунковому періоді, у випадку необхідності 

здійснення доплати за результатами обрахунку остаточної вартості 

фактично спожитих обсягів електричної енергії згідно із зазначеним 

вище у цій КОМЕРЦІЙНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ № 2 порядком, здійснюється 

http://www.nerc.gov.ua/?id=36195
http://www.nerc.gov.ua/?id=35954
http://www.nerc.gov.ua/?id=35964
http://www.nerc.gov.ua/?id=36144
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Споживачем на підставі виставленого Постачальником рахунку на 

оплату протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати його отримання. Такий 

рахунок Постачальник надає Споживачеві одночасно з Актом купівлі-

продажу електричної енергії. У випадку, якщо за результатами 

розрахунку суми остаточної вартості послуг з розподілу електричної 

енергії згідно з цією КОМЕРЦІЙНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ № 2 або 

відповідно до умов укладених з оператором системи розподілу 

договорів, або  вимог чинного законодавства виникає необхідність 

коригування розміру сплаченої за відповідний розрахунковий період 

попередньої вартості послуг з розподілу електричної енергії у сторону 

збільшення, відповідна різниця включається Постачальником у 

зазначений в цьому пункті рахунок і оплачується у вказані в цьому 

пункті строки. 

У випадку, якщо за результатами обрахунку остаточної вартості 

фактично спожитих обсягів електричної енергії згідно з даними 

комерційного обліку та Актом купівлі-продажу електричної енергії в 

розрахунковому періоді буде встановлено, що сплачена Споживачем у 

порядку передоплати попередня вартість електричної енергії перевищує 

обраховану у встановленому цією КОМЕРЦІЙНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ № 

2 порядку остаточну вартість фактично спожитих обсягів електричної 

енергії, різниця між цими двома показниками зараховується 

Постачальником в рахунок оплати Споживачем попередньої вартості 

електричної енергії у наступному за розрахунковим періодом, за який 

була здійснена така передоплата, розрахунковому періоді.  У випадку, 

якщо за результатами розрахунку суми остаточної вартості послуг з 

розподілу електричної енергії згідно з цією КОМЕРЦІЙНОЮ 

ПРОПОЗИЦІЄЮ № 2 або відповідно до умов укладених з оператором 

системи розподілу договорів, або  вимог чинного законодавства виникає 

необхідність коригування розміру сплаченої за відповідний 

розрахунковий період попередньої вартості послуг з розподілу 

електричної енергії у сторону зменшення, відповідна різниця 

зараховується Постачальником в рахунок оплати за послуги з розподілу 

електричної енергії у наступному за розрахунковим періодом, за який 

була здійснена відповідна попередня  оплата, розрахунковому періоді. 

Надісланий з використанням адрес електронної пошти, які зазначаються 

Сторонами у реквізитах Договору та Заяви-приєднання, рахунок 

Постачальника вважається належно виставленим та є підставою для 

здійснення усіх розрахунків, передбачених цією КОМЕРЦІЙНОЮ 

ПРОПОЗИЦІЄЮ № 2. 

Зміна 

заявлених 

обсягів 

У випадку необхідності зміни договірних величин споживання 

електричної енергії (очікуваних (заявлених) обсягів споживання 

електричної енергії), погоджених Сторонами у відповідному Додатку до 

Договору (далі також – заявлені обсяги), до 15-го календарного числа 

(включно) місяця, що передує розрахунковому періоду, Споживач надає 

Постачальнику в письмовій формі відомості про змінені обсяги 

споживання електричної енергії в розрахунковому періоді з розбивкою за 

точками обліку відповідно до ЕІС – кодів. 

Коригування 

заявлених 

обсягів та 

змінених 

обсягів 

 

У випадку необхідності коригування погоджених у Додатку або змінених 

Споживачем обсягів, до 12-го числа (включно) розрахункового періоду 

Споживач надає Постачальнику в письмовій формі відомості про 

відкориговані обсяги споживання електричної енергії в розрахунковому 

періоді з розбивкою за точками обліку відповідно до ЕІС – кодів.  



Максимальні 

допустимі 

зміни 

(коригування) 

заявлених 

обсягів 

Договірні величини споживання електричної енергії (очікувані (заявлені) 

обсяги споживання електричної енергії) на відповідний розрахунковий 

період після здійснення змін (коригувань) у встановленому цією 

КОМЕРЦІЙНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ № 2 порядку, не повинні 

відрізнятись у сторону збільшення більш ніж на 15 % від договірних 

величин споживання електричної енергії (очікуваних (заявлених) обсягів 

споживання електричної енергії), погоджених Сторонами у відповідному 

Додатку до Договору. 

Штраф за 

перевищення 

фактичних 

обсягів 

споживання 

порівняно із 

договірними 

величинами 

споживання 

електричної 

енергії 

(очікуваними 

(заявленими) 

обсягами 

споживання 

електричної 

енергії) 

У випадку перевищення фактичних обсягів споживання електричної 

енергії за розрахунковий період від договірних величин споживання 

електричної енергії (очікуваних (заявлених) обсягів споживання 

електричної енергії) на величину, що перевищує 10 %, Споживач 

сплачує Постачальнику штраф у розмірі 1 % від вартості фактичних 

обсягів споживання електричної енергії, що перевищують 10 % від 

договірних величин споживання електричної енергії (очікуваних 

(заявлених) обсягів споживання електричної енергії). Вартість 

фактичних обсягів споживання електричної енергії визначається у 

порядку, встановленому цією КОМЕРЦІЙНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ № 2 

для визначення остаточної вартості для Споживача фактично спожитих 

обсягів електричної енергії у відповідному розрахунковому періоді. 

Спосіб оплати 

послуг з 

розподілу 

електричної 

енергії 

Споживач здійснює оплату послуг з розподілу електричної енергії через 

Постачальника. 

Розмір пені за 

порушення 

строку оплати  

За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням 

термінів, визначених цією КОМЕРЦІЙНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ № 2 

Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової 

ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення 

платежу, враховуючи день фактичного здійснення оплати. 

Зобов’язання 

Постачальник

а надавати  

компенсації 

Споживачу за 

недотримання 

Постачальник

ом 

комерційної 

якості 

надання 

послуг 

Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості 

надання послуг надається Постачальником Споживачу у порядку та 

розмірі, визначених Регулятором. 

Штраф за 

дострокове 

припинення 

дії Договору 

Не застосовується. 

Строк дії 

Договору та 

умови 

Договір набирає чинності з моменту погодження (акцептування) 

Споживачем Заяви-приєднання до умов договору про постачання 

електричної енергії споживачу, якщо протягом трьох робочих днів 



пролонгації Споживачу не буде повідомлено Постачальником про неможливість 

приєднання Споживача до умов такого Договору на умовах цієї 

КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ № 2. 

Договір діє до 30.06.2019 р. (включно) без автоматичної пролонгації. 

Пролонгація можлива лише за взаємною згодою Сторін Договору, яка 

оформляється у вигляді відповідного додаткового договору. 

Можливість 

надання пільг, 

субсидій 

Не надаються. 

Можливість 

постачання 

захищеним 

споживачам 

Захищеним споживачам електропостачання здійснюється відповідно до 

чинного законодавства. 

Інші умови: 

 
а) облік (у тому числі приладовий) електричної енергії, що передається 

оператором системи розподілу та споживається Споживачем на межі 

балансової належності об'єкта Споживача, зняття (зчитування) показів 

засобів вимірювання здійснюється відповідно до вимог Кодексу 

комерційного обліку  електричної енергії, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – Кодекс комерційного 

обліку). За розрахункову одиницю розподіленого та спожитого обсягу 

електричної енергії береться одна кіловат година (кВт·год). 

Звіряння фактичних обсягів спожитої електричної енергії на певну дату 

чи протягом відповідного періоду проводиться за вимогою однієї із 

Сторін, але не рідше одного разу на рік, шляхом складання 

двостороннього акта звіряння, якщо інше не передбачено Договором. 

Один примірник цього акта Споживач зобов’язаний повернути 

Постачальнику підписаним у термін протягом 10 днів з дня його 

отримання. Споживач безперешкодно допускає на свою територію 

(об’єкти), де розташовані вузли вимірювання електричної енергії, засоби 

вимірювання тощо, представників Постачальника після пред’явлення 

ними службових посвідчень для звіряння показників фактично спожитих 

Споживачем обсягів електричної енергії. 

б) Споживач, який не має чинного договору про постачання електричної 

енергії споживачу щодо відповідного об’єкта(ів) Споживача, що 

зазначений(і) у заяві-приєднанні, звертається із заявою-приєднанням до 

умов Договору на умовах цієї КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ № 2 не 

пізніше 10 календарного числа місяця, що передує місяцю, в якому 

споживач має намір купляти електричну енергію у Постачальника.  

в) Споживач, який має чинний договір про постачання електричної 

енергії споживачу щодо відповідного об’єкта(ів) Споживача, що 

зазначений(і) у заяві-приєднанні, повинен повідомити Постачальника як 

нового електропостачальника про намір укласти з ним Договір шляхом 

подання заяви-приєднання до Договору на умовах цієї КОМЕРЦІЙНОЇ 

ПРОПОЗИЦІЇ № 2 не пізніше як за 21 календарний день до дати зміни 

попереднього електропостачальника на Постачальника як нового 

електропостачальника та подати заяву-приєднання до умов Договору на 

умовах цієї КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ № 2 не пізніше 10 

календарного числа місяця, що передує місяцю, в якому споживач має 

намір купляти електричну енергію у Постачальника.   

г) у випадку звернення Споживача з відповідною заявою-приєднанням 

до Договору на умовах цієї КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ № 2 у строки 

(терміни), які унеможливлюють своєчасну купівлю Постачальником 

електричної енергії на відповідний розрахунковий період з метою 



постачання її  Споживачеві з дати, з якої Споживач має намір купувати 

електричну енергію у Постачальника згідно з Договором на умовах цієї 

КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ № 2, постачання електричної енергії 

згідно з цією КОМЕРЦІЙНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ № 2 такому 

Споживачеві буде можливим з відповідної дати, яка визначається 

виходячи з термінів, з дотриманням яких Постачальник купляє 

електричну енергію з метою постачання її Споживачеві. 

д) Постачальник, отримавши заяву-приєднання до умов Договору на 

умовах цієї КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ № 2, протягом трьох робочих 

днів перевіряє можливість приєднання Споживача до умов Договору на 

умовах цієї КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ № 2. 

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї  КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ № 2: 

 

_______________ ________________ ___________________________________________ 

         (дата)                (підпис)      (П.І.Б. Споживача (уповноваженого представника) 

 

 


