Додаток 2
до договору про постачання
електричної енергії Споживачу
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №1
1. Ця комерційна пропозиція застосовується згідно з Договором про постачання
електричної енергії споживачу (далі - Договір), який є публічним договором приєднання,
укладеним згідно статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, шляхом приєднання
Споживача до його умов. Комерційна пропозиція не розповсюджується на населення та
прирівняних до нього споживачів.
2. Ціна
2.1. Ціна на електроенергію, спожиту Споживачем у відповідному розрахунковому місяці
визначається за формулою:
Цфакт = ((Врдн+ Вбр– – Вбр+)/Ефакт + Т)*(1+П), грн./кВт.год, де:
Врдн – вартість закупівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (далі – РДН)
згідно Заявок Споживача, поданих відповідно до п.4 цієї Комерційної пропозиції. Визначається
як сума добутків годинних обсягів споживання електричної енергії, заявлених Споживачем, та
відповідних годинних цін, які склалися на РДН (з урахуванням плати за послуги оператора
РДН), грн.;
Вбр– – вартість небалансів при перевищенні фактичних годинних обсягів споживання
електроенергії Споживачем над обсягами, заявленими Споживачем на ці години доби
розрахункового місяця (далі – обсяги перевищення споживання). Визначається як сума добутків
годинних обсягів перевищення споживання та відповідних годинних цін Балансуючого ринку
України, за якими Постачальник купує обсяги перевищення споживання, грн.;
Вбр+ – вартість небалансів при перевищенні заявлених Споживачем годинних обсягів
споживання електроенергії над обсягами, фактично спожитими у ці години доби
розрахункового місяця (далі – обсяги перевищення заявки). Визначається як сума добутків
годинних обсягів перевищення заявки та відповідних годинних цін Балансуючого ринку
України, за якими Постачальник продає обсяги перевищення заявки, грн.;
Ефакт – фактичний обсяг споживання електричної енергії Споживачем за розрахунковий
місяць, кВт.год;
Т – тариф на передачу електричної енергії оператора систем передачі (ОСП) - ДП «НЕК
«УКРЕНЕРГО», що діє у відповідному розрахунковому періоді, грн./кВт.год.
У разі безпосереднього приєднання Споживача (частково або повністю) до мереж ОСП,
оплата вартості передачі електричної енергії проводиться Споживачем напряму ДП «НЕК
«УКРЕНЕРГО», а тариф на передачу не враховується у формулі;
П – націнка Постачальника (у відносних одиницях), яка для цієї комерційної пропозиції
дорівнює:
Розмір винагороди
Обсяг фактичного споживання електричної енергії Споживачем
Постачальника, в.о.
за відповідний розрахунковий місяць
0,12
до 1 000 000 кВт.год
0,11
від 1 000 001 кВт.год до 3 000 000 кВт.год
0,10
від 3 000 001 кВт.год до 12 000 000 кВт.год
0,09
12 000 001 кВт.год та більше
2.2. Постачальник у термін до 08 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає
Споживачу електронною поштою деталізований розрахунок ціни на електроенергію за

розрахунковий місяць у форматі Exsel, а також надсилає на поштову адресу Споживача таку
інформацію, завірену підписом та печаткою Постачальника:
- розрахунок ціни на електроенергію за розрахунковий місяць;
- оптову ринкову ціну за кожну годину кожної доби розрахункового місяця.
3. Порядок оплати
3.1. Оплата за електричну енергію здійснюється Споживачем ініціативно або на підставі
рахунків, виставлених Постачальником, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок
Постачальника у розмірі 100% вартості договірної величини споживання електроенергії у
термін до 25-го числа місяця, що передує розрахунковому.
Вартість договірної величини споживання електричної енергії визначається за середньою
ціною електричної енергії, що склалася на РДН у період з 01 по 20 число попереднього місяця,
збільшеною на величину тарифу на передачу електричної енергії, та договірною величиною
споживання електроенергії згідно Договору про постачання електричної енергії.
Оплата за електричну енергію здійснюється Споживачем з урахуванням податку на
додану вартість на рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника, відкритий в
уповноваженому банку.
3.2. Остаточний розрахунок здійснюється на підставі рахунку, який виставляється
Споживачу Постачальником на підставі даних про фактичне споживання електричної енергії
Споживачем за розрахунковий період та ціни, визначеної в п.2.1 цієї Комерційної пропозиції.
Якщо фактична вартість спожитої електроенергії перевищує суму коштів, сплачених
Споживачем (за електроенергію, спожиту у відповідному розрахунковому періоді), Споживач
здійснює остаточний розрахунок протягом п’яти банківських днів з дати отримання рахунку.
Якщо сума коштів, сплачених Споживачем (за електроенергію, спожиту у відповідному
розрахунковому періоді), перевищує фактичну вартість спожитої електроенергії, надлишково
сплачені кошти:
- або повертаються Споживачу Постачальником протягом п’яти банківських днів з
моменту отримання Постачальником письмової вимоги Споживача про повернення коштів;
- або враховуються при визначенні чергового платежу Споживача за електроенергію,
спожиту у наступному розрахунковому періоді (у разі продовження Договору на наступні
розрахункові періоди).
3.3. Рахунки на оплату електроенергії виставляються Постачальником та надсилаються
Споживачу електронною поштою за п’ять робочих днів до терміну їх оплати (з подальшим
надісланням поштовим відправленням). Споживач може здійснювати платежі ініціативно (без
виставлення рахунків) у розмірах та у терміни, які визначені Договором та цією Комерційною
пропозицією.
3.4. Оплата за послуги з розподілу електричної енергії оператору системи здійснюється
безпосередньо Споживачем.
4.
Споживач подає Постачальнику Заявку на годинні обсяги споживання
електричної енергії (далі – Заявка) на відповідну добу розрахункового місяця за формою:
Дата споживання

Година доби

...../...../ 2021 (д.м.р.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Обсяг споживання
(кВт*год):

Останній термін подання Заявки - не пізніше 9-00 доби, що передує добі споживання
електричної енергії, зазначеної в Заявці.
В одній Заявці може бути надана інформація за декілька діб. В разі подання Споживачем
Заявки раніше зазначеного терміну, відповідні дані можуть бути уточнені в наступних Заявках,
але не пізніше останнього терміну надання Заявки на відповідну добу постачання.
Заявка надсилається Споживачем в електронному вигляді на електронну адресу
Постачальника salesinua@energoresurs.com.ua у форматі Excel.
У разі, якщо Споживач не надав вчасно Заявку на відповідну добу, Постачальник при
розрахунках використовує дані, надані в останній Заявці, наданій Споживачем.
5. Розмір пені визначається Договором.
Крім того, за перевищення договірних величин споживання електричної енергії
Споживач сплачує Постачальнику штраф у розмірі 0,5% від вартості обсягу електроенергії,
спожитого понад договірну величину (визначається згідно з Договором). Оплата штрафу
здійснюється Споживачем протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідного рахунку,
виставленого Постачальником.
6. Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості надання
комерційних послуг визначається згідно чинного законодавства України.
7. Постачання електричної енергії за Договором не передбачає надання пільг та субсидій.
ПОСТАЧАЛЬНИК
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