ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТПРОЕКТ»

Додаток 2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
№ __________ від «___» ___________ 2020 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Енергоінвестпроект» для споживача _____________________________________
(код ЄДРПОУ ___________________, адреса: ______________________________________)
стосовно постачання електричної енергії для потреб професійної, підприємницької та іншої
діяльності.
ТОВ «Енергоінвестпроект» (далі – Постачальник), який діє на підставі Ліцензії НКРЕКП
№1240 від 23.10.2018 р. на право здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії споживачу, надає наступну комерційну пропозицію.
Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності до норм Закону України «Про
ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 14.03.2018 N312 (далі – ПРРЕЕ), Цивільного кодексу України та
Господарського кодексу України.
Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії як товарної продукції.
Територія, на яку розповсюджується діяльність ТОВ «Енергоінвестпроект» з постачання
електричної енергії: визначається територією провадження підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії споживачу згідно наданої ліцензії НКРЕКП.
1.

Критерії, яким
має відповідати
особа, що обирає
дану комерційну
пропозицію

2.

Ціна та загальна
сума Договору

-особа є власником (користувачем) об’єкта;
-наявний облік електричної енергії, забезпечує можливість
застосування цін (тарифів) передбачених даною комерційною
пропозицією;
- споживач приєднався до умов договору споживача про надання
послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- 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.
Розрахунковим періодом є календарний місяць (з першого по
останнє число включно).
Ціна за фактично спожиту у розрахунковому періоді електричну
енергію ціна за 1 кВт*год формується, виходячи із наступної
формули:
Ц = (Цзак + Тпер)* Цп
де:
Ц – ціна за 1 кВт*год грн. з ПДВ;
Цзак - закупівельна ціна на ринку електричної енергії за 1 кВт*год. з
врахуванням обов’язкових податків, зборів та платежів, що
передбачені правилами ринку, законодавством та іншими
нормативними документами (обов’язкові платежі за участь та
здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР; обслуговування
рахунку ескроу; ставка внеску на регулювання НКРЕКП, інфляція
та вартість небалансів, тощо), грн. з ПДВ;
Тпер – тариф на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК
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«Укренерго», грн. з ПДВ за 1 кВт*год,;
Цп– коефіцієнт доходу постачальника електричної енергії , який
становить ____________.
Для здійснення планових авансових платежів протягом
розрахункового періоду для перших двох розрахункових періодів
постачання для Цзак застосовується середньозважена ціна купівліпродажу електроенергії ОЄС України на ринку «на добу наперед»
(РДН) у М-2 (де М – поточний розрахунковий період) ,
оприлюднена на офіційному веб-сайті ДП «Оператор ринку»
(www.oree.com.ua), яка при остаточному розрахунку за розрахунковий
період коригується до рівня фактичної ціни, визначеної відповідно
до умов Договору.
Починаючи з третього розрахункового періоду поставки для
здійснення планових авансових платежів на протязі розрахункового
періоду застосовується фактична ціна (Ц) електроенергії для
споживача у М-2 (де М – поточний розрахунковий період), яка при
остаточному розрахунку за розрахунковий період коригується до
рівня фактичної ціни, визначеної відповідно до умов Договору.
Загальна вартість Договору складається з місячних сум вартості
договірних обсягів постачання електричної енергії Споживачу
3.

Спосіб оплати

Оплата здійснюється у безготівковій формі на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання Постачальника, зазначений у
Договорі або розрахункових документах.
Споживач здійснює попередню оплату 100% вартості прогнозного
заявленого обсягу електричної енергії у розрахунковому періоді - до
25 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, на підставі
виставленого Постачальником рахунку.

4.

Оплата послуги з
розподілу
електричної
енергії
Остаточний
розрахунок

Оплата послуги з розподілу електричної енергії здійснюється
Споживачем самостійно на рахунки Оператора системи розподілу
за тарифами, встановленими НКРЕКП.

Термін оплати
виставлених
рахунків

Не більше 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання, але не
пізніше строків, встановлених у графіку планових платежів.

5.

6.

7.

8.
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Розмір пені за
порушення
строку оплати
та/або штраф
Штраф за
дострокове
припинення дії
договору

За
підсумками
розрахункового
періоду
Постачальником
виписується рахунок для остаточного розрахунку. Сума рахунку
визначається, виходячи з ціни на постачання електричної енергії та
фактичного обсягу спожитої електричної енергії з урахуванням всіх
платежів, що надійшли від споживача.
Рахунок оплачується споживачем протягом 5 календарних днів
після закінчення розрахункового періоду.

За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з
порушенням термінів, визначених цією комерційною пропозицією,
Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день
прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати.
З метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання
Договору за ініціативою Споживача, Споживач повинен за 21 день
повідомити Постачальника про намір достроково розірвати Договір.
Якщо Споживач не повідомив Постачальника у встановленому
порядку про дострокове розірвання Споживачем Договору, то

Споживачу нараховується штраф у розмірі вартості вказаних у
План-графіку обсягів електроенергії за період з дати дострокового
розірвання договору до дати закінчення терміну дії договору,
погодженої сторонами у цій комерційній пропозиції, за ціною
електроенергії, яка була встановлена на розрахунковий період, що
передував місяцю дострокового розірвання договору Споживачем.
9.

Порядок звіряння Обсяги поставленої/спожитої електричної енергії Споживачу
Постачальник визначає відповідно до даних, отриманих від
Оператора системи розподілу.

10.

Можливість
надання пільг,
субсидій
Розмір
компенсації
Споживачу за
недодержання
Постачальником
комерційної
якості послуг

11.

12.

Термін дії
договору

Не надаються.
Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості
надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному
Регулятором. Постанова Регулятора щодо надання компенсації
Споживачу за недотримання електропостачальником комерційної
якості надання послуг розміщується, в т.ч., на сайті:
http://www.nerc.gov.ua/?id=199
Договір укладається на строк з «_____» __________ 2020р. по
«______» ________ 2020р. (включно), а в частині розрахунків діє до
повного виконання сторонами своїх зобов'язань. Договір набирає
чинності з дати погодження (акцептування) Споживачем заявиприєднання Споживача до умов договору про постачання
електричної енергії Споживачу (додаток 1 до Договору).
Договір вважається продовженим на кожний наступний
календарний рік, якщо за 21 (двадцять один) робочий день до
закінчення терміну його дії, жодною з Сторін не буде ініційовано
процедуру припинення його дії або перегляд умов.
У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання до Договору на
об’єкт Споживача було припинено/призупинено постачання
електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії, то постачання здійснюється після відновлення
надання відповідних послуг, у встановленому законодавством
порядку.
Постачальник має право розірвати цей Договір достроково,
повідомивши Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати
розірвання, у випадках якщо:
1) споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії
згідно з Договором, за умови, що Постачальник здійснив
попередження Споживачу про можливе розірвання цього Договору;
2) споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і
не вжив заходів щодо усунення такого порушення в строк, що
становить 5 робочих днів.
3) у разі недосягнення згоди, щодо зміни вартості постачання
електричної енергії.
Дія Договору також припиняється у наступних випадках:
 анулювання Постачальнику ліцензії на постачання;
 банкрутства або припинення господарської діяльності
Постачальником;
 у разі зміни власника об’єкта Споживача;
 у разі зміни електропостачальника.
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13.

14.
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Інформаційний
обмін

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 відключення за несплачену заборгованість, іншу
інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути
корисною для Споживача, відповідно до умов Договору може
здійснюватися шляхом направлення відповідної інформації:
через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі
Інтернет,
засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у
заяві-приєднання до умов договору,
СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання
до умов договору,
поштовими/електронними відправленнями на адресу, зазначену
у заяві-приєднанні до умов договору.
Споживач зобов’язується у місячний строк повідомити
Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених
у заяві-приєднанні, яка є Додатком 1 до договору.

Стан обліку
електроенергії

Для площадок вимірювання (точок комерційного обліку), які
забезпечують погодинний щодобовий облік електроенергії.
Обсяги споживання електроенергії визначаються за фактичним
щодобовими погодинними даними засобів диференційного
(погодинного) обліку за наступних умов:
- площадка вимірювання споживача має бути віднесена до групи
«а» і відповідати вимогам постанови НКРЕКП від 28.12.2018 року
№2118.
- площадки вимірювання мають бути обладнані інтервальними
лічильниками з вбудованими або зовнішніми пристроями, що
забезпечують можливість дистанційного зчитування результатів
вимірювання та обладнані окремими комунікаційними портами для
локального та дистанційного доступу. Вузол обліку має бути
обладнаний пристроєм, який забезпечує дистанційне зчитування
даних для роботи в складі автоматизованої системи комерційного
обліку електричної енергії постачальника послуг комерційного
обліку (оператора системи).
Разом із заявою-приєднанням Споживач надає Постачальнику
номери засобів зв’язку з комунікаційним обладнанням та іншу
інформацію, необхідну для забезпечення дистанційного зчитування
даних з приладів обліку електроенергії споживача.
Для площадок вимірювання (точок комерційного обліку), які не
забезпечують погодинний щодобовий облік електроенергії.
Обсяги споживання електроенергії визначаються розрахунковим
способом за наступних умов:
- у разі віднесення площадки вимірювання споживача до групи «б» в порядку, встановленому постановою НКРЕКП від 28.12.2018 р.
№ 2118.
- номінальний рівень напруги у точці обліку Споживача має бути не
більше 1 кВ. Наявність неінтервальних (інтегральних) лічильників
електричної
енергії.
Обсяги
споживання
електроенергії
визначаються шляхом профілювання даних комерційного обліку за
процедурами, встановленими Кодексом комерційного обліку
електричної енергії та методиками/порядками, затвердженими
НКРЕКП для площадок вимірювання (точок комерційного обліку),
які забезпечують погодинний щодобовий облік електроенергії.

15.

Узгодження
обсягів
споживання
електроенергії

Обсяги
постачання
електричної
енергії
Споживачу
у
розрахунковому періоді узгоджуються Сторонами в План-графіку
продажу електричної енергії Споживачу (додаток 3 до Договору про
постачання
електричної
енергії
Споживачу).
Споживач
зобов’язаний надати Постачальнику на узгодження заявку на обсяг
постачання електричної енергії в розрахунковому періоді та
граничні величини споживання електричної потужності (ліміти
потужності) не пізніше 08 числа місяця, що передує
розрахунковому. Вказаний в План-графіку обсяг постачання
електричної енергії може коригуватися (збільшуватися) тільки за
згодою Сторін.
У разі необхідності Споживач має можливість до 13 числа
(включно) розрахункового місяця збільшити замовлений обсяг
постачання електричної енергії.
Підставою для збільшення обсягу постачання електричної енергії
Постачальником Споживачу у розрахунковому періоді, є 100%-кова
попередня оплата Споживачем додатково заявленого в
розрахунковому періоді обсягу електричної енергії до 13 числа
розрахункового періоду та письмове звернення Споживача до
Постачальника, надане у встановлений термін (за вільною формою).

16.

Оформлення
первинних
документів

Обсяг проданої споживачу електроенергії підтверджується шляхом
підписання Сторонами до 10 числа місяця наступного за
розрахунковим відповідного акта купівлі-продажу електричної
енергії/акта приймання-передачі електричної енергії.
Відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового
Кодексу платники податку, які здійснюють постачання (у тому
числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової
енергії, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та
податкового кредиту за касовим методом.
У разі, якщо операції, визначені цим пунктом, мають безперервний
або ритмічний характер постачання, платники податку покупцям –
платникам податку можуть складати не пізніше останнього дня
місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на
кожного платника податку, з яким постачання мають такий
характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом
такого місяця.

Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника внесення змін до неї
можливе лише за згодою сторін.
Постачальник

Споживач

Генеральний директор
________________________ І.Г. Пестова
М.П.
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_______________________________________
М.П.

