Додаток № 3
до Договору про постачання електричної енергії

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 1
- Споживач є власником (користувачем) об’єкта, на який здійснюється
електропостачання;
- наявний облік електричної енергії забезпечує можливість застосування цін
(тарифів), передбачених даною комерційною пропозицією;
Критерії, яким має
Споживач є стороною діючого договору про надання послуг з розподілу
відповідати особа, що (передачі) електричної енергії;
обирає дану комерційну - у Споживача відсутня неврегульована та/або прострочена заборгованість
пропозицію
за договорами про постачання електричної енергії перед попереднім
постачальником або про надання послуг системи розподілу/передачі;
- перехід прав та обов'язків до нового власника (користувача) об'єкта за
договорами, укладеними відповідно до Правил роздрібного ринку
електричної енергії не потребує додаткових узгоджень.
Оплата електричної енергії у розрахунковому періоді здійснюється за
прогнозованою ціною (тарифом) за 1 кВт*год Постачальника, яка
визначається за формулою:
Ц = ЦСЗ + Т, де:
ЦСЗ – середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед»
за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду грн./1 кВт*год з
урахування ПДВ;
Цфакт – фактична вартість 1 кВт*год.
ЦФАКТ= (ВФАКТ / ОМ) × ППОСТ × k* + Т, де:
Ціна

Договірні обсяги

Територія здійснення
ліцензованої діяльності

ВФАКТ - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії
Споживача на оптових ринках(ринок двохсторонніх договорів, ринок «На
добу на перед»,внутрішньодобовий ринок,балансуючий ринок).
ОМ – фактичний обсяг споживання споживача у розрахунковому місяці.
ППОСТ = коефіцієнт прибутковості Постачальника. Для цієї комерційної
пропозиції Ппост = 1,4.
k=1, у разі недотримання Споживачем платежів у терміни та обсягах,
узгоджених даною комерційною пропозицією k=1,05.
Т – вартість послуг Оператора системи передачі (встановлюється
НКРЕКП), окрім Споживачів, приєднаних до мереж оператора системи
передачі, які здійснюють плату за послугу з передачі електричної енергії
безпосередньо оператору системи передачі.
На вартість електричної енергії нараховується податок на додану вартість
відповідно до законодавства України.
Споживач до 20 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому, надає
Постачальнику інформацію на наступний розрахунковий місяць
(прогнозований графік) про замовлене місячне (по годинах) споживання
електричної енергії в цілому по Споживачу та з розбивкою по площадкам
вимірювання, обсяг споживання електроенергії по яких визначається
Оператором системи за допомогою щодобового автоматизованого
дистанційного зчитування облікованих даних лічильників (погодинного або
меншого періоду інтеграції) та площадках, на яких не встановлено АСКОЕ.
Не обмежена.

Оплата електричної енергії здійснюється споживачем плановими платежами
за наступним графіком на підставі виставленого попереднього рахунку:
- До 25 числа місяця, що передує розрахунковому 100% вартості заявлених
обсягів на розрахунковий місяць з урахуванням ПДВ;
з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену
електричну енергію згідно з даними комерційного обліку.
Плановий платіж здійснюється до 25 числа місяця, що передує
розрахунковому у розмірі, який визначається за наступною формулою:
ПП = Озаяв × Ц, де Озаяв - заявлені споживачем обсяги споживання на
розрахунковий період, Ц - прогнозована ціна (тариф), механізм визначення
Спосіб оплати
якої вказаний у розділі «Ціна» цієї комерційної пропозиції.
Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання Постачальника, зазначений у Договорі або розрахункових
документах.
Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла в наслідок різниці між Ц
та Цфакт визначається після завершення розрахункового періоду. Сума
переплати Споживача зараховується в якості оплати наступного
розрахункового періоду, або повертається Постачальником на розрахунковий
рахунок Споживача, на його вимогу. Сума недоплати Споживача підлягає
безумовній оплаті Споживачем не пізніше 5 робочих днів з дня отримання
кінцевого рахунку.
Коригування заявлених У разі необхідності Споживач може скоригувати заявлений погодинний обсяг
обсягів
купівлі електроенергії на Д за 5 робочих днів до Д.
Термін надання рахунку
Оплата попереднього та кінцевого рахунка Постачальника за Договором має
за спожиту
бути здійснена Споживачем у строки, визначені у відповідному рахунку, але
електричну енергію та
не більше 5 робочих днів від дати його отримання Споживачем.
термін його оплати
За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням
термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує
Розмір пені за порушення Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми
строку оплати та/або
заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день
штраф
фактичної оплати. На суму нарахованої пені, 3% річних та інфляційних
нарахувань Споживачу надаються окремі рахунки. Сума пені зазначається в
розрахунковому документі окремим рядком.
Постачальник має право нарахувати Споживачу штраф у розмірі 100% від
вартості електричної енергії, яка була поставлена Споживачу протягом
Штраф за дострокове
останнього повного календарного місяця, який передує місяцю з якого
припинення дії договору
постачання електричної енергії припиняється внаслідок дострокового
розірвання Договору.
Можливість надання
Не надаються.
пільг, субсидій
Розмір компенсації
Споживачу за
Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання
недодержання
послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором.
Постачальником
комерційної якості послуг
Споживач здійснює плату за послугу з розподілу електричної енергії
безпосередньо оператору системи розподілу.
Оплата послуг з
Споживач, приєднаний до мереж оператора системи передачі, здійснює плату
розподілу/передачі
за послугу з передачі електричної енергії безпосередньо оператору системи
передачі.
Інформування Споживача, з яким укладено Договір, про зміни в умовах
Договору, про закінчення терміну дії, зміну тарифів, суми до сплати по
рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, строки їх оплати, про
Інші умови
відключення за несплачену заборгованість, іншу інформацію, яка стосується
взаємовідносин Сторін або може бути корисною для Споживача, може
здійснюватися шляхом направлення відповідної інформації:

- засобами електронного зв'язку на електронну адресу, вказану у Заявіприєднанні до умов Договору,
- СМС-повідомленням на номер, зазначений у Заяві-приєднанні до умов
Договору,
- тощо.

Постачальник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕНСОЛ УКРАЇНА»
Код ЄДРПОУ: 40692920
Юридична адреса: 45000, Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Залізнична, буд. 5;
Поштова адреса: 03150, м. Київ,
вул. Антоновича, буд. 51, офіс 601
Р/р № UA463004650000026036300659759
в АТ «Ощадбанк», МФО 300465
Тел./факс: +38 (044) 360-72-71
Електронна адреса: office@ensol.one
Генеральний директор
__________________________ /В.П. Рябенко/

Споживач:
__________________________________
_______________
Код ЄДРПОУ _________________
______________________________
______________________________
ІПН __________________________
п/р: __________________________
_____________________________
МФО: ________
Тел.:__________________________
e-mail:
Посада
________________ П.І.Б.

