Додаток 2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 5-О
до Договору про постачання електричної енергії споживачу
Критерії до Споживача:
1) середньомісячний обсяг споживання електричної енергії знаходиться в межах від 10 000 000 до
100 000 000 кВт.год;;
2) має укладений договір про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії;
3) відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу
(передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики;
4) відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про надання
послуг системи розподілу/передачі.
№
п/п

Умова

Пропозиція
Механізм визначення ціни електричної енергії:
Закуп

ЦПф = Цф

+ МП , грн/кВт∙год,

де: ЦП
ф - ціна на електричну енергію для Споживача у відповідному
розрахунковому періоді;
Закуп

Цф
1

Ціна на електричну енергію

- фактична закупівельна ціна електричної енергії для
Споживача з врахуванням акцизного збору та розподілу небалансу,
грн/кВт∙год, яка визначається за формулою:

Закуп
С
С
Цф
= ∑𝑙 ∑𝑖(ЦОР
𝑙𝑖_ф × 𝑊𝑙𝑖_ф )⁄∑𝑙 ∑𝑖 𝑊𝑙𝑖_ф , грн/кВт∙год,
де ЦОР
𝑙𝑖_ф - фактична ціна електричної енергії на Оптовому ринку

електричної енергії в i-ту годину l-тої доби розрахункового місяця,
грн/кВт∙год (з ПДВ);
С
𝑊𝑙𝑖_ф
- фактичний обсяг електричної енергії, спожитої Споживачем в
i-ту годину l-тої доби розрахункового місяця, кВт∙год;
МП - маржинальний прибуток Постачальника, грн/кВт∙год.
2
3

Маржинальний прибуток
Постачальника
Територія на якій дійсна дана
комерційна пропозиція

4

Спосіб оплати

5

Терміни (строки) виставлення
рахунків за електричну
енергію та терміни (строки) їх
оплати

0,008 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість).
Територія України
Оплату заявленого до постачання в розрахунковому періоді обсягу
електроенергії Споживач здійснює плановими платежами та кінцевим
розрахунком по факту споживання.
Терміни (строки) виставлення рахунків:
Планові рахунки на оплату за електричну енергію надаються
Споживачу не пізніше ніж за 5-ть днів до планового терміну оплати.
Кінцевий рахунок (у разі необхідності) надається Споживачу не
пізніше 5-го числа місяця наступного за розрахунковим.
Терміни (строки) оплати:
- за 5-ть банківських днів до початку розрахункового періоду – 30%
від прогнозної вартості заявленого обсягу постачання електричної
енергії в розрахунковому періоді (далі - прогнозна вартість*);
- до 3 числа розрахункового періоду – 30% прогнозної вартості;
- до 10 числа розрахункового періоду – 20% прогнозної вартості;
- до 15 числа розрахункового періоду – 20% прогнозної вартості;
- після 5-ти днів з дня отримання кінцевого рахунку – кінцевий
розрахунок по факту споживання в розрахунковому періоді.
*прогнозна вартість розраховується за наступною формулою:
П
ВПпр = 𝑊зСП × (ЦОР
р + М ), грн/кВт∙год,
де: 𝑊зСП - заявлений обсяг постачання електричної енергії у
відповідному розрахунковому періоді, кВт∙год;
ЦОР
р - прогнозна оптова ринкова ціна на електричну енергію на
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6

Спосіб оплати послуг з
розподілу/передачі

7

Розмір пені за порушення
строку оплати або штраф

8

9

10
11
12

Компенсація Споживачу за
недотримання
Постачальником комерційної
якості надання послуг
Розмір штрафу за дострокове
розірвання Договору у
випадках, не передбачених
умовами Договору
Термін дії Договору та умови
пролонгації
Урахування пільг, субсидій
Можливість постачання
захищеним споживачам

розрахунковий період, затверджена НКРЕКП, грн/кВт∙год (з ПДВ).
В разі якщо день проведення платежу припадає на вихідній, святковий
або останній банківський день місяця, днем для здійснення платежу
вважається день, що передує вихідному, святковому та останньому
банківському дню місяця.
Напряму Оператору системи розподілу.
Оплата послуг з розподілу здійснюється Споживачем самостійно на
підставі рахунку що виставляється Оператором системи розподілу,
згідно Договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі
електричної енергії.
В разі несвоєчасних розрахунків за отриману електричну енергію,
сплатити пеню в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу (але не
більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення)
за кожен день прострочення.
Компенсація здійснюється відповідно до Порядку забезпечення
стандартів якості електропостачання та надання компенсацій
споживачам за їх недотримання, що затверджений Постановою
НКРЕКП від 12.06.2018 № 375.
Відсутній.
Договір діє до 30 червня 2019 року включно.
Відсутнє.
Так.

У разі перевищення фактичного обсягу купівлі електричної енергії
Споживачем за розрахунковий період від заявленого з урахуванням
пп. 9) п. 6.1 та пп. 3) п. 6.2 Договору, на різницю що перевищує 5%,
Розмір штрафу за
Споживач сплачує на користь Постачальника штраф у розмірі 1% від
13 перевищення заявленого
вартості різниці між фактично спожитим та замовленим обсягом
обсягу постачання
електричної енергії. Споживач має сплатити цю суму протягом 5
(п’яти) банківських днів з дня отримання від Постачальника
повідомлення про таке нарахування.
Звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться
шляхом повідомлення Споживачем Постачальнику фактичного обсягу
спожитої електричної енергії в розрахунковому періоді до 09:30
Порядок звіряння фактичного
кожного 1-го числа місяця наступного за розрахунковим, в довільній
14 обсягу спожитої електричної
формі.
енергії
В разі, якщо 1-ше число припадає на неробоче державне свято,
звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться
в день що слідує за святковим.
Після прийняття Споживачем даної комерційної пропозиції, внесення змін до неї можливе лише за
взаємною згодою Сторін або в порядку, встановленому чинним законодавством.
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