ТОВ "КОМПАНІЯ ЕНЕРГІЯ УКРАЇНИ"
ЄДРПОУ: 44315158
IBAN: №UA023348510000000026005150584
в АТ “ПУМБ” МФО 334851

Додаток 3
до договору про постачання
електричної енергії споживачу
№ ______ від «___» _______ 2021 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
1. Ціна (тариф) електричної енергії для споживача відповідно:
1,2 клас напруги _____ грн./кВт год без ПДВ
Всього з ПДВ __________ грн./кВт год.
Ціна (тариф) електричної енергії включає:
- тариф на послуги з передачі електричної енергії, який затверджений регулятором з
ПДВ - 0,186 грн. за кВт/год.
Ціна (тариф) електричної енергії не включає тариф на послуги з розподілу електричної
енергії.
2. Спосіб визначення ціни (тарифу) електричної енергії: за нерегульованим тарифом
на електроенергію
2.1. Ціна (тариф) на електричну енергію включає в себе наступні складові: вартість
закупівлі електричної енергії на організованих сегментах ринку, послугу постачальника,
тариф на послуги з передачі електричної енергії, всі обов’язкові податки (крім ПДВ, що
обліковується окремо), збори та платежі, що передбачені правилами ринку електроенергії,
та іншими нормативними документами (зокрема, регуляторні внески, оплата послуг
Оператора ринку).
2.2. У випадку перевищення погодинного фактичного обсягу споживання електричної
енергії Споживачем за розрахунковий період від замовленого (відповідно до планового
обсягу споживання та уточнень до нього) різниця між цими обсягами розраховується по
цінах балансуючого ринку (БР).
У разі, коли замовлені погодинни обсяги за розрахунковий період становлять менше
фактичних, різниця між цими обсягами розраховується за формулою: ЦРДНі - ЦБРі, де
РДН
– ціни за кожну годину місяця, за який здійснюється розрахунок на ринку
- Ц
і
електричної енергії добу на перед ОЕС (далі РДН), грн. за 1 кВт·год без ПДВ;
- ЦБРі – ціни, яки склались на електричну енергію на балансуючому ринку (БР) за
відповідний період, грн. за 1 кВт·год без ПДВ.
3. Спосіб оплати: по закінченню розрахункового місяця Постачальник, до 5 числа
місяця наступного за розрахунковим, надає Споживачу остаточний рахунок на оплату
фактично спожитої електричної енергії за попередній розрахунковий період. Надані
Постачальником рахунки за фактично відпущену електричну енергію підлягають оплаті
споживачем, протягом п’яти робочих днів з дати отримання та підписання Сторонами
відповідного Акту приймання-передачі.
Рахунки на оплату надаються споживачу через персональну сторінку споживача на
веб-сайті електропостачальника або електронною поштою, факсимільним зв'язком,
поштовим зв'язком, кур'єром чи іншим зручним для споживача способом.
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Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити
чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами
цього Договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для
отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання
електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки.
4. Загальний обсяг поставки електричної енергії становить ___________ кВт*год.
5. Загальна сума договору становить ____________________ грн. _____коп. (гривень
коп.) з ПДВ, в т.ч.: ПДВ _________ грн. _____ коп.( ________гривень ____ коп.).
6. Звіряння фактичного обсягу спожитої електроенергії за розрахунковий місяць: 25
числа місяця або за згодою сторін.
7. Розмір пені за порушення строку оплати або штраф: у разі, якщо Споживач
порушив терміни оплати, Споживачу нараховується пеня в розмірі подвійної облікової
ставки НБУ, яка діє на день прострочення, індекс інфляції та 3% річних за кожен день
прострочення, без обмеження періоду нарахування, до дати повної оплати.
8. Цей договір набуває чинності після його підписання і діє до 31.12.2020 року включно,
але до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
9.1. Істотні умови Договору не можуть змінюватись після його підписання до виконання
зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених у розділі 13 даного
договору.
9.2. Зміни та доповнення до цього Договору та комерційної пропозиції можливі лише
за згодою сторін або в порядку, встановленому чинним законодавством та вносяться
шляхом складання та підписання Сторонами відповідних письмових угод, які є його
невід’ємною частиною, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Постачальник:

Споживач:

ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГІЯ УКРАЇНИ»

_______________________________________

Генеральний директор

_______________________________________

________________ / Вітик О.Б.

_______________/________________________

01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 літера З
+38 (044) 596-01-03
info@ua-energy.com.ua
https://ua-energy.com.ua/

