
Постачальник : КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСВОДОКАНАЛ"

Банк одержувача код банку

305482

3.

4.

Постачальник :

5.

Платник :

6. Договір:

№
Розрахунковий 

період

Од. 

виміру
Кількість Тариф Сума без ПДВ

7. 8. кВт*год 9. 10. 11.

Разом:

Сума ПДВ:

Сума з ПДВ

Сплачено по рахунку 13.

Разом до сплати: 14.

грн.

17.

20.

21. Кінцева дата оплати __________р.

Головний бухгалтер ________________ ПІБ ПІБВиписала

16. Дата оплати рахунка(здійснення розрахунку) визначається датою, на яку були зараховані кошти на розрахунковий рахунок електропостачальника.

Розрахунок за фактично спожиту електричну енергію проводиться не пізніше 5-го календарного дня (включно) з дня надання кінцевого рахунку. 

 У разі несвоєчасної оплати платежів, обумовлених 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, та 3% річних від суми боргу. Сума боргу сплачується Споживачем з 

урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення.За підсумками розрахункового періоду до Споживача може бути застосований штраф у розмірі  

половини  вартості  величини обсягу,  що перевищує 10% відхилення прогнозованого (заявленого) обсягу споживання електричної енергії від фактичного споживання.

19.

КП «Кривбасводоканал» здійснює розгляд заяв, скарг, претензій та повідомлень споживачів про загрозу для безпеки експлуатації електросистем:

за адресою: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Джохара Дудаєва, 6а

тел.: (056) 499-15-75, (067) 659-15-75, (066) 499-15-75

e-mail: coa@kp-kvk.dp.ua; energy@kp-kvk.dp.ua

https://kp-kvk.dp.ua

Загальне сальдо по договору на __________р.

Дт (борг)

КТ (переплата)

18.

Споживач має право  в будь-який момент часу змінити постачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим постачальником, 

принаймі за 21 день до такої зміни вказати дату або строки, в які буде відбуватися така зміна (початок дії нового договору  про постачання електричної енергі). За 

необхідності та на вимогу споживача (у разі технічної можливості адміністратора комерційного обліку) зміна постачальника здійснюється у строк, що менший за 21 день, 

зокрема у разі використання електронної програмної платформи ведення реєстрів точок комерційного обліку електропостачальників.Санкції за дострокове припинення 

договору не нараховуються (відсутні). 

Сума з ПДВ, грн

Строк дії  договору укладається на строк один календарний місяць  та  вважається  продовженим  на  кожен  наступний  календарний  місяць,  якщо Постачальник не 

відмовиться від його пролонгації в зв’язку з порушенням Споживачем умов п.5  Комерційної пропозиції.

1.

Ідентифікаційний номер 62Х835422991364J

Код ЄДРПОУ 03341316

ІПН 033413104842

15.
Загальна сума з ПДВ, що підлягає оплаті

Число прописом

рах.№

2.
Філія-Дніпропетровське ОУ 

АТ "Ощадбанк"

UA803054820000026033301301266

Рахунок на оплату № ___ від ___________р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСВОДОКАНАЛ"

Адреса: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Джохара Дудаєва, 6А

тел. : (056) 92-27-19, 92-27-03

Договір про постачання електричної енергії споживачу від __________р.

Товари (роботи, послуги)

Електрична енергія

12.



Роз’яснення елементів рахунку Споживача 

1. Найменування постачальника електричної енергії (КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ»). 

2. Банківські реквізити постачальника електричної енергії. 

3. Номер та дата виставленого рахунку за електричну енергію. 

4. Відомості про постачальника електричної енергії. 

5. Відомості про платника (Споживача).  

6. Реквізити договору про постачання електричної енергії Споживачу. 

7. Назва позиції (товар, послуга, робота). 

8. Розрахунковий період за який здійснено нарахування. 

9. Кількість (обсяг) електричної енергії, яка нарахована за розрахунковий період. 

10. Тариф на електричну енергію. 

11. Вартість обсягу електричної енергії окремо по позиціях грн. без ПДВ. 

12. Загальна вартість електричної енергії, яка нарахована за розрахунковий період. 

13. Сума сплачених коштів по рахунку за договором. 

14. Загальна вартість електричної енергії, яка підлягає оплаті за рахунком (число). 

15. Загальна вартість електричної енергії, яка підлягає оплаті за рахунком (число 

прописом). 

16. Порядок та умови оплати електричної енергії. 

17. Штрафні санкції у разі несвоєчасної оплати платежів. 

18. Загальне сальдо по договору 

19. Адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій та скарг та надання 

повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем. 

20. Права Споживача на зміну електропостачальника та процедура цієї зміни. 

21. Кінцева дата оплати рахунку. 


