Додаток 3
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу

Використання системи онлайн-розрахунків «Кабінет промислового споживача»
При здійсненні розрахунків за постачання електричної енергії Сторони погодили використання
системи онлайн-розрахунків «Кабінет промислового споживача» на web-сайті Постачальника за
доменною адресою: http://energozbut.mk.ua/ (далі – Персональний кабінет), зокрема отримання
актів про прийняття-передавання товарної продуції (постачання електричної енергії), актів звірки
взаємних розрахунків, отримання рахунків на оплату за постачання електричної енергії та ін.
1. Для реєстрації Персонального кабінету Споживач використовує такі дані:
- ім’я та прізвище відповідальної особи: _____________________________________,
- електронна пошта: _____________________________________________________,
- номер телефону: _______________________________________________________;
- особовий рахунок бази даних постачальника: _______________________________;
- ЕІС-код точки комерційного обліку: _______________________________________.
2. Щодо організації порядку онлайн-розрахунків Сторони погодили:
2.1. Акти про прийняття-передавання товарної продукції (постачання електричної енергії),
акти звірки взаємних розрахунків, рахунки на оплату за постачання електричної енергії,
повідомлення про припинення постачання електроенергії, та інші документи (далі Документи), якими Сторони здійснюють обмін у процесі виконання цього Договору,
надаються Сторонами в електронному вигляді через Персональний кабінет.
Сторони визнають такі електронні документи, як офіційні.
Використання вказаної системи онлайн-розрахунків надає Споживачу можливість, проте не
зобов’язує, надавати документи в електронному вигляді для забезпечення виконання умов
цього Договору.
2.2. Споживач самостійно отримує рахунок на оплату за постачання електричної енергії у
Персональному кабінеті, який вважається таким, що наданий Споживачу Постачальником. У
разі необхідності, рахунок в паперовому вигляді Споживач може отримати у відповідному
підрозділі Постачальника за адресою: м.Южноукраїнськ, пр.-т.Незалежності, 23.
2.3. У разі відсутності можливості отримання/відправлення електронних документів через
Персональний кабінет, Споживач зобов’язаний подати/отримати документи в паперовому
вигляді особисто у відповідний підрозділ Постачальника за адресою: м. Южноукраїнськ,
пр-т.Незалежності, 23.
2.4. Якщо документи не були отримані Споживачем ні через Персональний кабінет, ні у
паперовому вигляді у Постачальника протягом робочого дня після подання Звіту про покази
засобів обліку у Оператора системи розподілу – документи вважаються такими, що були
надані Постачальником Споживачу та Споживач вважається з ними ознайомлений.
3. Всі інформаційні повідомлення Постачальник направляє на електронну пошту
Споживача та/або номер мобільного телефону, вказані у цій додатковій угоді.
4. У разі зміни реєстраційних даних, зазначених в п.1. цього додатку до Договору
Споживач зобов’язується повідомити Постачальника про такі зміни та переукласти даний
додаток.
У випадку неповідомлення Споживачем Постачальника про зміну реєстраційних
даних, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору несе
Споживач.

5. Сторони зобов’язуються не розголошувати реєстраційні дані, зокрема пароль доступу до
Персонального кабінету та унікальний код Споживача.
6. Споживач надає згоду на обробку його персональних даних, відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних».
7. Усі інші умови договору про постачання електричної енергії споживачу залишаються
незмінними, і Сторони підтверджують по них свої зобов’язання.
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