Додаток № 2
до Договору про
постачання
електричної енергії
споживачу

КОМЕРЦІИНА ПРОПОЗИЦІЯ №1К
для споживачів із замовленим обсягом споживання більше 50 тис. кВт*год. на місяць
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСЕРВІС ПЛЮС» (далі —
Постачальник), яке діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з
постачання електричної енергії споживачу, виданої Постановою НКРЕКП від 25.09.2018
р. за №1092, встановлює наступні умови даної комерційної пропозиції.
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 за № 312 (далі - ПРРЕЕ),
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.
Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії як товарної
продукції.
Територія, на яку розповсюджується діяльність ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС
ПЛЮС» з постачання електричної енергії споживачу: Україна.
Територія, на яку розповсюджуються умови даної комерційної пропозиції:
Киъвська область.
Термін постачання: До 31.12.2019р. Постачання вважається продовженим на
кожний наступний календарний рік, якщо за 30 днів до закінчення вказаного терміну
постачання жодною із Сторін не буде письмово заявлено про припинення постачання, або
про перегляд умов комерційної пропозиції.
Постачання електричної енергії у розрахунковому періоді здійснюються за
прогнозованою ціною (тарифом) за 1 кВт*год., яка визначається за формулою:
Ц=1,15*ОРЦ, де ОРЦ — прогнозована оптова ринкова ціна, затверджена
НКРЕКП на відповідний розрахунковий період з урахуванням ПДВ.
Фактична ціна (тариф)
купованої Споживачем електроенергії у
розрахунковому періоді, яка зазначається в акті-купівлі продажу електроенергії та
розраховується (визначається) Постачальником за формулою:
Цфакт= (Вфакт/ W
Ціна
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) + Тпост

, де
Вфакт — фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії для
Споживача у ДП «Енергоринок», яка визначається як сума добутків щодобових
погодинних обсягів споживання електроенергії Споживачем та фактичних
погодинних цін ДП «Енергоринок» в розрахунковому періоді з урахуванням всіх
обов’язкових податків, зборів та платежів, що передбачені правилами Оптового ринку
електроенергії, законодавством та іншими нормативними документами України.
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Тпост - тариф постачання Постачальника.
Для цієї комерційної пропозиції Тпост =0,08 грн/1кВт.год (без ПДВ)
Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем у формі планових платежів.
Платежі здійснюються Споживачем на підставі отриманого у Постачальника рахунку,
на поточний рахунок Постачальника у наступних обсягах та строки:
до 25 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, 25 % від вартості
замовленого споживання електричної енергії на розрахунковий період;
до 01 числа розрахункового періоду 25% від вартості замовленого споживання
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електричної енергії на розрахунковий період;
до 08 числа розрахункового періоду 25% від вартості замовленого споживання
електричної енергії на розрахунковий період;
до 18 числа розрахункового періоду 25% від вартості замовленого споживання
електричної енергії на розрахунковий період
Сума кожного планового платежу визначається за формулою ПП=Wзам*Ц*_%,
де Wзам – замовлені Споживачем обсяги споживання на розрахунковий період,
Ц – прогнозована ціна (тариф), механізм визначення якої вказаний у розділі «Ціна»
цієї комерційної пропозиції,
_% - відсоток відповідного планового платежу.
Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла в наслідок різниці між Ц та Цфакт
визначається після завершення розрахункового періоду.
Сума переплати Споживача зараховується в якості оплати наступного
розрахункового періоду, або за зверненням Споживача повертається Постачальником на
поточний рахунок Споживача.
Сума недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті Споживачем не пізніше 5
робочих днів з дня отримання рахунку.
Щомісячно, до 15-го числа (включно) місяця, що передує розрахунковому,
Споживач надає Постачальнику в письмовій формі відомості про замовлене
споживання електричної енергії в розрахунковому місяці з розбивкою за
точками обліку відповідно до ЕІС кодів.
В разі необхідності Споживач може скоригувати замовлений обсяг купівлі
електричної енергії до 13-го числа (включно) розрахункового місяця. Відомості
про скориговані замовлені обсяги купівлі електричної енергії Споживач надає
Постачальнику в письмовій формі за точками обліку відповідно до ЕІС кодів.
Оплата вартості додатково замовлених обсягів купівлі електричної енергії
здійснюється
Споживачем
самостійно
до
13-го
числа
(включно)
розрахункового місяця. Вартість додатково замовлених обсягів визначається за
формулою:
ДЗ = Wдод_зам * Ц,
де
Wдод_зам - додатково замовлені споживачем обсяги споживання на розрахунковий
період,
Ц - прогнозована ціна (тариф), механізм визначення якої вказаний у розділі
«Ціна» цієї комерційної пропозиції.
Датою здійснення оплати є дата, на яку сплачена сума коштів зараховується
на поточний рахунок Постачальника.
Відомості про скориговані замовлені обсяги купівлі електричної енергії,
отримані Постачальником після 13-го числа розрахункового місяця, не
розглядаються.
За перевищення замовлених обсягів споживання електричної енергії в
розрахунковому місяці (відповідно до розділу «Подання щомісячної заявки» з
врахуванням розділу «Коригування замовлених обсягів» цієї комерційної
пропозиції) на величину, що перевищує 10%, Споживачу може бути нараховано
Постачальником штраф у розмірі 1 % від вартості різниці між фактичним та
замовленим обсягом за фактичною ціною (тарифом) (Цфакт), механізм визначення
якої
вказаний
у
розділі
«Ціна»
цієї
комерційної
пропозиції).
Нараховані суми штрафу мають бути сплачені Споживачем протягом 5 робочих
днів з дня отримання рахунка від Постачальника.
Постачальник до 6 числа включно місяця, наступного за розрахунковим,
оформлює Акт купівлі-продажу електричної енергії за місяць та в цей же строк
надає його Споживачу. Разом з Актом купівлі-продажу електричної енергії
Постачальник надає рахунок на оплату фактично використаної електричної
енергії.
Оплата
рахунка
за
фактичну
використану
електричну
енергію
Постачальника має бути здійснена Споживачем протягом 5 робочих днів від
дня його отримання.
У разі несвоєчасної оплати платежів, обумовлених Цією комерційною
пропозицією, у тому числі нездійснення попередньої оплати та оплати
додатково замовлених обсягів купівлі електричної енергії, Споживачу може бути
нарахована пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми
заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної
оплати.
Пеня сплачується на поточний рахунок Постачальника, який вказується в
рахунках, протягом 5 робочих днів з дня отримання рахунка.
Постачальник, у випадку невиконання Споживачем термінів оплати згідно цієї
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Комерційної пропозиції, залишає за собою право застосовувати за такий
розрахунковий період Тпост2 =0,1 грн/1кВт.год (без ПДВ)
У разі відсутності у Споживача заборгованості перед Постачальником на дату
надання звернення про зміну електропостачальника або на дату переходу
Споживача до іншого електропостачальника, штрафні санкції за дострокове
розірвання Договору за ініціативою Споживача відсутні.
У разі наявності у Споживача заборгованості перед Постачальником на дату
надання звернення про зміну електропостачальника або на дату переходу
Споживача до іншого електропостачальника, Споживач зобов’язаний сплатити
Постачальнику штрафні санкції у розмірі вартості договірних обсягів споживання
електричної енергії на один розрахунковий період, з якого Споживач змінює
постачальника, визначеної з урахуванням діючих на даний період тарифів
Постачальника.
Не надаються.
Постачання електричної енергії захищеним Споживачам здійснюється.
Для
забезпечення
постачання
електричної
енергії
необхідної
для
завершення технологічного процесу та електропостачання струмоприймачів
захищеного Споживача на протязі одного розрахункового періоду, Споживач
зобов’язаний накопичити на рахунку Постачальника необхідний для цього
обсяг
коштів
(далі
накопичувальний
аванс).
Накопичувальний аванс Споживачам здійснюється у обсязі, необхідному
для забезпечення захищеності протягом одного розрахункового періоду за
цінами, які діють на день здійснення платежу. Споживач самостійно щомісячно
визначає суму авансового платежу за електроенергію для захищених об’єктів
виходячи з розрахункової суми оплати електроспоживання захищених об'єктів
на добу і строку, протягом якого Споживач бажає використовувати захищеність
електропостачання
та
забезпечувати
режим
електропостачання
на
цьому рівні.
Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості надання
послуг з електропостачання надається у порядку та розмірі визначеному
Регулятором.

Договір набирає чинності з дня, наступного за днем отримання
ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРГОСЕРВІС ПЛЮС» заяви-приєднання Споживача (додаток №1 до
Договору) до умов договору про постачання електричної енергії споживачу,
в якій вказано про обрання Комерційної пропозиції.
Споживач здійснює оплату за надання послуг з розподілу електричної енергії
самостійно.

Примітки:
* - З дати, коли тариф на послуги з передачі електричної енергії не буде включатися до оптової
ринкової ціни, тариф на послуги з передачі електричної енергії стає окремою складовою тарифу на
електричну енергію та застосовується згідно затвердженої Регулятором величини.
** - З дати початку роботи всіх передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» видів
ринків електричної енергії до складової плати за спожиту електричну енергію включається вартість
електричної енергії, що куплена Постачальником для Споживача на всіх видах ринків за результатами
розрахункового періоду.
Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника внесення змін до неї можливе
лише за згодою сторін.

_________________________
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