Додаток 2

до договору }Ф _
про постачання електричноТ енергiТ споживачу
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L{iHa на електричну енергiю у розрах)ъковому перiолi визначаеться

за формулою (без BpaxyBaHHlI

ПДВ)

Цро, - собiвартiсть електричноi енергii прилбаноi постача.пьником
на аукцiонi РДН для кожноi години доби мiсяця постачання :,l:, , ,
.грн.lкВт*год,.
Tn"p - тариф на посл}ти з передачi мережами ОСП (НЕК
Укренерго) затверлженого НКРЕКП дJuI рзрах}ъкового перiоду.
грн,/кВт*год.. Tno". - тариф на послуги постачаJтьника грн./кВт*год.
Троз - тариф на посл}ти з розполiлу електричноТ енергiТ що дiс в
розрах}ъковому перiолi (затвергжуеться НКРЕКП) грн./кВт* год.
'Wa*r""
- сумарне споживання електричноi енергiТ в розрахунковому
перiолi, кI}т*год.,
Idr". - загаJIьна чiна електричноi енергii', грн./кВт*год.

1.1. Порялок визначення цiнп електричноi енергii вкJIючно

Ц.".

= (Цро"

з
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Цru. * загаJIьна цiна електричноТ енергiТ, грн./кВт*гол.
Цоо" - собiвартiсть елеюричноi енергii придбаноТ постачаlьником

на аукшiонi Р.ЩН

" , : , грн./кВт*год.,
для кожноТ години доби мiсяця постачання Тпер - тариф на посл}ти з перлачi мережами ОСП (НЕК Укрнерго) затверлженого
НКРЕКП для розрах}тIкового перiолу. грн./кВт* гол..
Tno", - тариф на послуги постачаJIьника грн./кВт*год.
Троз - тариф на посл)ти з розполiлу електричноi енергiТ що дiс в розрахунковому
перiолi (затверлжу,еться НКРЕКП) грн./кВт * год.
Wu*r"u - cylrapнe спохсивання електричноТ енергii в розрЕLхунковому перiоДi, кВт*г
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* загаjIьна цiна електричноТ енергii, грн./кВт*год.
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- собiвартiсть електричноi енергiт прилбаноi Постача,'Iьником на аукцiонi
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, грн./кВт*год.,

для кожноi години доби мiсяця постачання
Тпер * тариф на послуги з перелачi мережами ОСП (НЕК Укренерго) затверлженого
НкРЕкП дJIя розрахункового перiоду. грн.lкВт*год..

Tno", - тариф на послуги пост€чttльника грн./кВт*год.

Sy'u"r"" - ср{арне споживання електричноi енергiТ в розрахунковому перiодi, кВт*год.,
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|.|6.2 кВiдповiдальнiсть за пебаланси (BapTicTb небалансiв) покладаються на
Постачальннка>>

<<Передплата)) - 100% Bi: opicHToBHoT BapTocTi зiulв-ценого
електричноi енергii за б банкiвських днiв що перед.y€ мiсяцю поставки.

1.6.1.

обсяry споживання

|.6.2.

<Два п.тате,,rii>>
перший платiж -50"/" BiJopicHToBHoiBapTocTi заявленогообсяryспоживання електричноiенергiТ
за б банкiвських днiв що переJ},€ мiсяцю поставки,
другцй платiж - 50"/о вiд opicHToBHoT BapTocTi заявленого обсягу споживання електричноi енергiТ
до 15 числа мiсяця поставки.

1.6.3.

<<Зручний>

перший платiж - 50% вiд

opicHToBHoT BapTocTi зiжвленого обсяry споживання електричноi
енергiТ за б банкiвських днiв що переду€ мiсяцю поставки,
лругий платiж - 50"h вiл opicHToBHoi BapTocTi зiulвленого обсягу споживання електричноТ
енергiТ в наступному за розрах}ъковим мiсяцi.

I.6.4.

Сума здiйснених Споживачем оплат за розрахунковий мiсяць з урахуванням ПflВ не
tIовинна буги менша BapTocTi фактичного обсягу спожитоТ електричноТ енергii в
розрахунковому мiсяцi за iнформацiею наданою ПостачаJIьником за результатами щоденних
розрахункiв.
Остаточний розрахlтlок за куллену Споживачем у Постачальника електроенергiю в
розрахунковому мiсяцi визнача€ться на пiдставi АКТ купiвлi-продажу електричноi енергiТ,
п. б цього flоговору та злiйснюеться
отриманого Споживачем вiдповiдно до пп,
Споживачем до l5-го (включно) числа мiсяця, наступного за розр.lхунковим. Розмiр платежу
визнача€ться, як рiзниця мiж вартiстю електроенергii, зазначеноi в AKTi постачанняприйнятгя електричноТ енергir та сумою здiйснених Споживачем попереднiх оплат за
розрахунковий мiсяць з урахуванням П.ЩВ.
Якщо сума здiйснених Споживачем попереднiх ошлат перевищу€ BapTicTb вказаноi в
AKTi постачання-прийняття електричноТ енергiТ, надлишок перерахованих грошових коштiв
Постача,,Iьником зараховусться як попередня оплата за наступний розрахунковий перiод або

1.б.5.

20

1.6.6.

поверта€ться Спохо{вачу за його вимогою впродовж 3 (трьох) банкiвських Днiв з дня
надходження вiдповiдноi письмовоi вимоги Постача,тьнику вiд Споживача.
Сторони узгоджують, шо Споживач ма€ право виконувати cBoi грошовi зобов'язання
достроково. ,Щостроково здiйсненi платежi зараховуеться в рахунок виконання наступних за
порядком платежiв.
При здiйсненнi платежiв Споживач у платiжному дорученнi в призначення платежу
з;}значае договiр, за яким здiйснюсться постачання електроенергii, та розрах}цковий перiод.
TepMiH надання paxlTlкy за спожиту електричну енергiю: Не пiзнiше 15-00 гоДиНи
дня, що передус останньому дню дJuI зарахування коштiв на поточний рахунок
Постачальника, ш;rяхом направлення електроЕного листа на електронну адресу Споживача,
що вказанау пrl7 пlЗ !оговорч.
1.б.l0. Розмiр неустойки за порушення строку оплати - у розмiрi подвiйноТ облiковоТ стtlвки
Нацiонального банку Украiни, шо дiяла в перiод, за який сплачусться пеня, вiд суми
несво€часно виконаного грошового зобов'язання, за кожен день прострочення.
i.6.11. Iндивiлуальна вiдповiдапьнiсть за небаланси. Споживач сам прогнозу€ погодиннi
графiки споживання. В чьом1, випшку на нього покладаються фактичнi небаланси (BapTicTb
небалансiв), що скла,rися в розрахунковому перiодi.
Споживач до 8 числа (включно) лtiсяця, що передус розрахунковому, надае Постача-пьнику
iнформацiю на наступний розр,D(}1{ковий мiсяць (прогнозний графiк) про замовлене мiсячне
(по годинах) споживання електричноi енергiТ в цiлому по Споживачу та з розбивкою по
площадкам вимiрювання, обсяг споживання електроенергii по яких визначасться
Оператором системи задопомогою щодобового автоматизованого дистанцiйного зчитування
облiкованих даних лiчильникiв (пого:инного або меншого перiоду iнтеграцiТ) (група облiку
<а>) та плоIцадках, на яких не встановrено АСКОЕ (ЛУЗОД) (група облiку <б>).
1.6.12. Вiдповiдальнiсть за неба-rанси (вартirгь неба",Iансiв) покладаються на
Постачальника. У випадку вiдхилення бiльш нiж на 20О/о вiд заявленого (прогнозованого
обсягу) наданого Споживачем, до фактичного споживання (згiдно даних оператора систеМи
розполiлу) у розрахунковому мiсяцi. Споживач сплачуе BapTicTb небацансiв згiдно цiни що
склirлась на бапансуючому ринку у розрах!тIковому перiодi.
1.6.13. Коригування заявлених обсягiв: При виборi iндивiдуальноi вiдповiдальностi за
небаланси, в разi необхiдностi Спожсивач може скоригувати з€uIвлений погодинний обсяг
кщriвлi електроенергiТ на день постачання .]о 16-00 за 2 (два) робочих днi до дня постачання.
1.б.14. У випадку вiдповiда;rьностi за неба.цанси покладеноi на Постача.tlьника згiдно п.
1.4.13 , в разi необхiдностi Споживач може скориryвати заJIвлений загачьний обсяг купiвлi
електроенергii до 15 числа (вкпючно) мiсяця постачання.
1.6.15. TepMiH надання рахунку за спожиц, електричну енергiю та TepMiH Його оплати:
1.6.1б. Оплата рахунка Постача,тьника за ffоговором мас бути здiЙснена Споживачем у
строки визначенi в рахунку.
Розмiр штрафу за дострокове розiрвання ,Щоговору у випадках, не передбачених
умовами {оговору: НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.

|.6.].

1.6.8.

1.б.9.

|.6.|7,

ДОДАТОК ЗАТВЕРДЖЕНО:
Цей Додаток складений украiЪською мовою в шох iдентичних примiрниках (по одному для
кожноТ зi CTopiH) та е невiд'емною частиною flоговору.
вiд Постачальнпка:

Вiд Спожшвача:

ТОВ ( РУСОЛ ЕНЕРЛКI)
посада

Щиректор

Ульянкiв П.П.
(пiлпис)
м. п.

(пiдпис)

м.п

пIБ

