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                                                                                                 Додаток 3 

 до  Договору  про постачання  

електричної енергії споживачу   

                                                                                                                                                                                                              № _______-ПВЦ від  “___“_______20____р. 

 

 

                                                                                                                                 Обсяги очікуваного споживання (постачання) електричної енергії  споживачу                                                                    Таблиця 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

№ 

з/п 
               Найменування 

 Споживача, (об’єктів) 

 адреса  

Обсяги електроенергії, що постачається за місяцями 2019р., тис. кВт.*год 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень На  рік 

1.               

1. Обсяги очікуваного споживання (постачання) електричної енергії, визначені цим додатком, являються договірними величинами споживання на розрахунковий період 

відповідного місяця. 

2.  Споживач має право протягом розрахункового періоду,  але   не   пізніше   ніж   за   день  до  зазначеного у додатку 2 “Комерційна пропозиція ТОВ «ООЕК»” до Договору 

розрахункового дня,   звернутися до Постачальника із заявою щодо зміни  договірної величини споживання електричної енергії. Датою  надходження  заяви  є дата реєстрації цієї 

заяви у Постачальника.  

      Якщо дата розрахунку припадає на вихідний або святковий день, оплату та надання письмової заяви на зміну договірної величини, Споживач зобов’язаний здійснити в останній 

робочій день, що передує даті розрахунку. 

3.   Договірні величини споживання електричної енергії на кожен місяць, визначені цим додатком, можуть бути змінені  у бік збільшення  Постачальником не вище максимально 

припустимого обсягу  споживання електричної енергії  (згідно з величиною дозволеної потужності та режимом роботи, зазначеними у додатку 4 “Відомості про розрахункові засоби 

обліку активної електричної енергії Споживача та Субспоживача (у разі наявності)” до Договору)  при виконанні Споживачем наступних умов: 

- надання Постачальнику письмового звернення згідно з  п.2 цього Додатку; 

- виконання оплати додатково заявлених обсягів електричної енергії, у відповідності до умов, визначених у додатку 2 “Комерційна пропозиція ТОВ «ООЕК»” до Договору до дати 

звернення.  

У разі проведення Споживачем оплати нижче або на рівні договірного обсягу електроспоживання, зміна  договірної величини споживання електричної енергії не проводиться. При 

проведенні Споживачем оплати обсягу електроспоживання вищого за договірний, але   нижчого  за   заявлений у заяві про зміну договірної величини споживання електричної енергії, 

зміна  договірної  величини  споживання  електричної енергії проводиться до рівня здійсненої оплати. 

У разі непогодження Постачальником зміни договірної величини споживання електричної енергії, він письмово повідомляє Споживача. 

4.    У  разі відхилення фактичного споживання електричної енергії в розрахунковому періоді вище рівня зазначеної у Додатку 3, або зміненої по письмовому зверненню споживача 

величини електроспоживання, споживач несе відповідальність  згідно  з  пп. 9, 10 пункту 5.2.1  Розділу V «Права, обов’язки та відповідальність учасників роздрібного ринку» ПРРЕЕ, 

у вигляді однократної сплати вартості різниці між обсягами фактично спожитої електроенергії та договірної величини спожитої електроенергії або зміненої по письмовому 

зверненню.  

5.   Додаток 3 укладається на строк до  31.12.2019 року  та набирає чинності з дня його підписання. Для визначення договірних величин споживання електричної енергії на наступний 

рік Споживач не пізніше 1 листопада поточного року надає Постачальнику відомості про обсяги  очікуваного споживання електричної енергії з помісячним розподілом. Договірні 

величини  оформлюються додатком "Обсяги очікуваного постачання електричної енергії споживачу ". Обсяги очікуваного споживання повинні об’єктивно відображати прогнозоване 

споживання електроенергії або бути максимально наближеними до фактичних обсягів споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах 

минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року. 

6.   Додаток оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною Договору про постачання електричної енергії споживачу. 
 

                          Постачальник:  
                                ТОВ «ООЕК  

 

___________ _______________ ______________ 
(посада)                                 (підпис)               (підпис)         
«____»______________ 20__р 

М.П. 

 

Споживач: 
____________________ 

 
(посада)                                 (підпис)               (підпис)         
«____»______________ 20__р 

М.П. 

 

 

 


