Додаток №2
до Договору про постачання електричної енергії
споживачу

Комерційна пропозиція № 2
ТОВ «ЕНРЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» про постачання електричної енергії споживачу,
які споживають електричну енергію для потреб професійної та підприємницької
діяльності
Пропозиція

Умова
1.Ціна (тариф)
електричної енергії

1. Постачання електричної енергії у розрахунковому періоді
здійснюється за
прогнозованою закупівельною ціною Постачальника.
Вартість очікуваного обсягу споживання електричної енергії визначається Споживачем
самостійно як добуток заявленого обсягу споживання на ціну що сформувалась на
попередній розрахунковий період (місяць), в перший місяць як добуток замовленого обсягу
споживання на середньозважену ціну електричної енергії на РДН щасклась за попередній
розрахунковий період.
2. Ціна (тариф) спожитої електроенергії у розрахунковому періоду розраховуються за
формулою за 1 кВт/год:
Цспож= ((Вфакт/ Wфакт)+ Тпер +P)*1,2(ПДВ),
де: Вфакт – фактична вартість обсягу, що куплена Постачальником для Споживача на
РДД, РДН, ВДН, БР та витрат постачальника для здійснення діяльності із постачання е/е
споживачу в розрахунковому періоді без врахування вартості послуг з Передачі е/е, грн.(без
ПДВ).;
Wфакт – фактичний обсяг споживання електроенергії Споживачем у розрахунковому
періоді.
Тпер - тариф на послуги з передачі (розмір затверджується Регулятором НКРЕКП).
P – вартість послуг постачальника по продажу Споживачу електричної енергії,
становить 0,10грн. за 1 кВт/год без ПДВ.
Вартість послуг Постачальника може бути переглянута в залежності від обсягів та
режиму споживання Споживачем. В такому випадку, якщо сторони дійдуть згоди на
інших умовах, вони мають укласти договір у паперовій формі, зазначивши умови
комерційної пропозиції.

2.Територія, на які
пропонується відповідна
комерційна пропозиція
3.Спосіб оплати за
електричну енергію

4.Спосіб оплати за
послугу з розподілу
електричної енергії
5.Термін (строк)
виставлення рахунку та
термін його оплати
6. Порядок корегування
замовленого обсягу
споживання
7. Порядок розрахунку
графіку навантаження
споживача

Україна
Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі часткової попередньої
оплати не пізніше ніж за 10 днів до початку розрахункового місяця, у якому здійснюється
купівля-продаж електричної енергії, у розмірі 50% вартості заявленого обсягу споживання
електричної енергії на відповідний розрахунковий період. Другий платіж споживач
проводить до 20 числа розрахункового місяця у розмірі 50% вартості заявленого обсягу
споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період.
Після закінчення розрахункового періоду (календарного місяця), здійснюється
коригування обсягів оплати, що була здійснена за цей розрахунковий період, відповідно до
фактичного обсягу спожитої електричної енергії протягом відповідного розрахункового
періоду.
Споживач здійснює плату за послугу з розподілу окремо оператору системи.
Оплата рахунка Постачальника має бути здійснена Споживачем у строки, визначені у
рахунку, протягом 5 робочих днів від дати його отримання Споживачем.
У разі перевищення фактичного обсягу споживання електричної енергії Споживачем в
розрахунковому місяці від заявленого (відповідно до Додатку 1 до заяви-приєднання п. 2)
на величину, що перевищує 10%, Споживач повинен скоригувати заявлений обсяг
електричної енергії до 14-го числа (включно) розрахункового місяця .
У разі відсутності графіку добового або погодинного навантаження споживача,
постачальник самостійно розраховує таке навантаження шляхом ділення місячного
планового обсягу на кількість днів в відповідному місяці, та погодинне навантаження
шляхом ділення добового обсягу на 24 години.

8. Розмір пені за
порушення строку
оплати або штраф
9. Розмір компенсації
Споживачу за
недодержання
Постачальником
комерційної якості
послуг Постачальником
комерційної якості
послуг
10. Розмір компенсації
Постачальнику у разі
виникнення небалансу із
вини Споживач.
11. Штраф за дострокове
припинення дії договору
12. Строк дії договору та
умови пролонгації
13. Урахування пільг,
субсидій;
14. Можливість
постачання Захищеним
споживачам

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, нарахованої протягом всього
періоду прострочення зобов’язання, та 3% річних від суми боргу.
Відповідно до умов договору

У разі відхилення фактичного споживання від замовленого, Постачальник має право для
відшкодування витрат на балансуючому ринку виставити Споживачу додаткову оплату в
розмірі, розрахованому відповідно до Розділу VI Правил ринку, яку Споживач повинен
сплатити протягом 5 робочих днів.
Не застосовується.
Початок дії договору визначається згідно з терміну зазначеному в заві-приєднання
споживача і якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.
Пролонгація договору відбувається шляхом погодження сторонами додаткової угоди.
Не надаються
Не можливо

Відмітка про підписання Споживачем цієї комерційної пропозиції:

(дата подання заяви-приєднання)

(особистий підпис)

(П.І.Б. Споживача)

