
ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ»

МФО 351823,  код ЄДРПОУ 38157139

Договір про постачання електричної енергії споживачу №133/НР/ДнЕМ/РЕМ від "09" липня 2019 року.

РАХУНОК-ФАКТУРА     

№    п\п Одиниця  
виміру Кількість

% оплати від 
замовленого 

обсягу

Ціна, грн/кВт*год.,   
без ПДВ*

Вартість, грн., 
без ПДВ**

1 кВт*год

ПДВ, грн.:
Сума з ПДВ, грн.: 0,00

у т.ч. ПДВ 20% 0,00
Генеральний директор Є.В. Більченко

Термін оплати: до ___ _________ 202__ року

Частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу купленої електричної енергії згідно інформації ДП "Оператор ринку" (https://oree.com.ua/index.php/newsctr/n/4902)

Інформація ПрАТ "НЕК "Укренерго" про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом 
електричної енергії (https://ua.energy/uchasnikam_rinku/publikatsiya-danyh-2/publikatsiya-danyh/vidpividno-do-postanovy-nkrekp-642-vid-26-04-2019/) 

Посилання на доступні джерела інформації про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії (http://necu.org.ua/energy) 

Постачальник

№ ___ від "_____" __________________ 202__ року

** у т.ч. сума оплати за послугу з передачі електричної енергії складає ________ грн. (без ПДВ)

* - з урахуванням тарифу на посуги з передачі електричної енергії, встновленого постановою НКРЕКП від 11.07.2020 р. №1329 - 240,23 грн/МВт*год (без ПДВ)

Адреси, телефони, веб-сайт для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки 
експлуатації електросистем:  61001, м. Харків, вул. Танкопія, 31/3; тел./факс:(057) 392-05-25,       (057) 392-05-
30; https://enoll.com.ua/consumer-info/

Договір про постачання електрчної енергії споживачу діє з дати підписання Сторонами до 31 грудня відповідного поточного календарного року. Договір вважається автоматично пролонгованим на 
тих же умовах на кожний наступний календарний рік, якщо жодна із Сторін не пізніше, ніж за 45 календарних днів до закінчення терміну дії Договору не заявить про свій намір розірвати цей 
Договір. 

Споживач має право в будь-який момент часу змінити постачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим електропостачальником, принаймні за 21 до 
такої зміни вказавши дату або строки, в які буде відбуватись така зміна (початок дії нового договору про постачання електричної енергії). Якщо споживач має чинний договір про постачання 
електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника споживач 
повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії 
чинного договору. 

п/р UA883518230000026036300546688 в Філії - Харківське обласне управління                   АТ 
"Ощадбанк"

Товари (роботи, послуги) Призначення 
платежу

Електроенергія.                                  
Перший плановий платіж за 
електричну енергію, що купується у 
листопаді  2020 року

Споживач

Підстава

Відповідно до ст.75 Закону України "Про ринок електричної енергії" та п.4.6 Правил роздрібного ринку електричної  енергії "У разі перерахування коштів за електричну енергію та послуги на інші 
рахунки, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання, у випадках, визначених цією статтею, отримувачі повинні повернути ці кошти у триденний строк з моменту їх отримання." 

Всього до оплати: Нуль гривень 00 коп.
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14. Інформація про строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій.
15. Інформація про частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії.

16. Інформація про посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом 
електричної енергії усіма джерелами енергії.

9. Ціна 1 кВт*год електричної енергії, за якою здійснюється розрахунок, без урахування податку на додану вартість.
10. Загальна вартість обсягу електричної енергії, яка підлягає оплаті за рахунком-фактурою.
11. Інформація щодо складових ціни – тарифу на передачу електричної енергії.
12. Дата, до якої необхідно оплатити рахунок-фактуру.
13. Інформація про строк дії договору та можливість пролонгації.

4. Найменування споживача.
5. Реквізити договору про постачання електричної енергії споживачу.
6. Номер та дата виставленого рахунку-фактури за електричну енергію.
7. Найменування товару, призначення платежу.
8. Кількість (обсяг) електричної енергії, яка підлягає оплаті за рахунком-фактурою.

Роз’яснення елементів рахунку-фактури споживача

1. Найменування електропостачальника.
2. Банківські реквізити електропостачальника.
3. Адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації 
електросистем.
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