Додаток 2
до Договору про постачання електричної
енергії споживачу
від «___» __________ 20___р. №____________

Комерційна пропозиція «ВІЛЬНА ЦІНА +»

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (далі – Постачальник), що діє відповідно до ліцензії, виданої постановою
НКРЕКП від 25.09.2018р. № 1092, пропонує__________________________________________________________,
(скорочена назва споживача)
(далі – Споживач) розглянути та прийняти наступні пропозиції (умови) щодо постачання електричної енергії та
супутні послуги.
Дана Комерційна пропозиція розроблена у відповідності до вимог і норм Закону України «Про ринок
електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, Цивільного кодексу України, Господарського
кодексу України та з урахуванням інших законодавчих і нормативних документів.
Предмет Комерційної пропозиції: постачання електричної енергії як товарної продукції.
Розрахунковий період: календарний місяць (з першого по останнє число включно).

Умова

Пропозиція

Критерії,
яким
має
відповідати споживач (в т.ч.
об’єкт споживача), що обирає
дану Комерційну пропозицію

Наявний Комерційний облік електричної енергії, що забезпечує можливість застосування
цін (тарифів) передбачених даною Комерційною пропозицією;
Об’єкт споживача приєднаний до мереж оператора системи у встановленому
законодавством порядку;
Споживач є стороною діючих договорів: споживача про надання послуг з розподілу
(передачі) електричної енергії; про надання послуг Комерційного обліку електричної енергії (крім
випадку коли ОСР, до якого приєднані об’єкти споживача, виконує функції ППКО);
Споживач, підписуючи дану Комерційну пропозицію, підтверджує відсутність факту
припинення/призупинення/обмеження постачання (розподілу) електричної енергії у випадках,
передбачених чинним законодавством України (КСР, ПРРЕЕ тощо).

Ціна, тариф та вартість
електричної енергії.

1.1. Попередня оплата (плановий та/або авансовий платіж) очікуваного обсягу споживання
електричної енергії на розрахунковий період здійснюється за прогнозованою ціною, що
визначається Постачальником за формулою:
Ц =ЦПРОГ + ТОСП +ТОСР(грн. за 1 кВт•год, без ПДВ)
де: ЦПРОГ – прогнозована ціна купівлі електричної енергії Постачальником для Споживача на всіх
сегментах ринку електричної енергії в розрахунковому періоді. ЦПРОГ,як правило, визначається
Постачальником, як середньозважена ціна електричної енергії, яка склалась в торговій зоні ОЕС
України на сегменті ринку «РДН» (згідно інформації на сайті ДП «Оператор ринку») за останні
дні, що передують дню формування Постачальником рахунку, без урахування ПДВ;
ТОСП– тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора системи передачі (НЕК
«УКРЕНЕРГО») (далі – ОСП), затверджений НКРЕКП на відповідний розрахунковий період
(місяць), без урахування ПДВ. Для споживачів, що приєднанні до мереж ОСП, мають відповідний
договір та сплачують за послугу передачі напряму ОСП, про що зазначено в п. 6, ТОСП=0.
ТОСР– тариф на послугу з розподілу електричної енергії оператора системи розподілу (далі –
ОСР), затверджений НКРЕКП на відповідний розрахунковий період (місяць),без урахування ПДВ.
Спосіб оплати за послугу з розподілу електричної енергії, зазначено в п. 6.
Очікуваний обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді – це обсяг, який
визначений як більша величина між заявленим (поданим споживачем) обсягом споживання
електричної енергії на відповідний розрахунковий період (додаток №1 до комерційної пропозиції)
та фактичним обсягом споживання електричної енергії в останньому розрахованому
розрахунковому періоді.

1.

1.2. Остаточнийрозрахунок (оплата) за фактично спожиту електричну енергію в розрахунковому
(звітному) періоді здійснюється Споживачем за фактичною ціною,що розраховується
Постачальником за формулою:
ЦФАКТ =ЦФС + ТОСП +ТПОСТ +ТОСР(грн. за 1 кВт•год без ПДВ)
де: ЦФС–фактична середньозважена ціна електричної енергії, закупленої Постачальником на всіх
сегментах ринку електричної енергіїу звітному розрахунковому періоді, без урахування ПДВ;
ТПОСТ – тариф вартості послуг Постачальника, в т.ч.як СВБ, без урахуванняПДВ.
1.3. Тариф вартості послуг Постачальника (ТПОСТ), розраховується за формулою:
ТПОСТ =ЦФС* КВП * Кстимул (грн. за 1 кВт•год без ПДВ)
де: КВП – коефіцієнт витрат постачальника, який, як правило, залежить від обсягу фактичного
споживання за попередній звітний розрахунковий період, та становить:

Постачальник
ТОВ «Черкасиенергозбут»
_______________Р.Ю. Самойленко

Споживач
____________________
____________________

2.

Програма лояльності та
стимулювання

Обсяг, кВт*год.
Розмір коефіцієнту витрат
25 000 – 100 000
0,035
100 001 – 250 000
0,030
250 001 – 500 000
0,025
500 001 – 1000 000
0,020
1000 001 і більше
0,015
менше 25 000
0,045
Кстимул - коефіцієнт стимулювання та лояльності обслуговування споживача (Кстимул завжди
менший або дорівнює одиниці), який визначається Постачальником за формулою:
Кстимул = К1 * К2 * К3,
де К1–дотриманняСпоживачем термінів оплати всіх видів платежів, передбачених договором та
комерційною пропозицією;
К2– тривалостітерміну безперервних договірних відносин між Постачальником та Споживачем;
К3– термін (строк) на який укладається договір про постачання електричної енергії,
Зазначені коефіцієнти встановлюється відповідно до пункту 2. цієї комерційної пропозиції.
1.4. Вартість товарної продукції, яка підлягає оплаті Споживачем, очікуваних обсягів та
фактичного споживання електричної енергії визначається шляхом добутку відповідної ціни на
відповідні обсяги споживання.
Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового кодексу України.
Споживач, який дотримався умов цієї Комерційної пропозиції,своєчасно забезпечив
розрахунки за електричну енергію, в тому числі попередню оплату (планові та/або авансові
платежі), отримує, а Постачальник застосовує під час остаточного розрахунку, коефіцієнт
стимулювання та лояльності обслуговування споживача Кстимул, а саме:
К1- дотримання Споживачем термінів оплати:
Стан забезпечення розрахунків за звітний
Відсоток
Розмір
період
знижки
коефіцієнту
Забезпечення попередньої оплати в розмірі 100% обсягу
очікуваного споживання у визначені пропозицією
терміни.
Забезпечення авансового платежу в розмірі не менше
50% від обсягу очікуваного споживання у визначені
пропозицією терміни та здійснення доплати залишку
50% до 5 числа місяця звітного розрахункового періоду.
Здійснення
оплати
100%
обсягу
очікуваного
споживання (в інших відсоткових частинах та/або
датах), але до 5 числа місяця звітного розрахункового
періоду.

-10%

0,9

-7%

0,93

-5%

0,95

К2 - тривалість терміну безперервних договірних відносин:
Тривалість договірних відносин
Більше 6місяців
Більше 12 місяців
Більше 18 місяців
Більше 24 місяців

Відсоток знижки

Розмір коефіцієнту

-3%
0,97
-5%
0,95
-7%
0,93
-10%
0,90
К3- термін на який укладається договір про постачання електричної енергії:
Тривалість договірних відносин
Відсоток знижки
Розмір коефіцієнту
3 – 6місяців включно
-3%
0,97
7 – 9місяців включно
-5%
0,95
10 – 12місяців включно
-7%
0,93
більше 12 місяців
-10%
0,90
Примітка: Кстимул застосовується тільки за умови відсутності заборгованості Споживача перед
Постачальником станом на перше число звітного розрахункового місяця.
3.
4.

Територія
здійснення
ліцензованої діяльності
Спосіб оплати та термін
(строк) оплати.

Україна, крім тимчасово непідконтрольних Україні територій.
Оплата за постачання електричної енергії здійснюється споживачем у формі попередньої
100% оплати всього очікуваного обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді
в термін не пізніше 25 числа місяця, що передує розрахунковому періоду.
Примітка: Якщо останній день терміну оплати припадає на вихідний або святковий день, то
останнім днем оплати вважається операційний (банківський) день, що передує вихідному/
святковому дню.
Остаточний розрахунок за фактично поставлену (спожиту) електричну енергію Споживач
зобов’язаний провести (здійснити) в термін не пізніше 5 робочих днів від дня отримання рахунка.
Оплата за постачання електричної енергії (плановий, авансовий платежі, попередня оплата та
остаточний розрахунок) здійснюється на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання
Постачальника, який зазначено у розрахункових документах.
У разі значного порушення термінів попередньої оплати (авансового та/або планового
платежу) всього обсягу очікуваного споживання (більше 15 календарних днів), при формуванні
фактичної ціни за розрахунковий період Споживачу, коефіцієнт стимулювання та лояльності
обслуговування споживача не застосовується.
Датою оплати вважається дата фактичного надходження коштів на поточний рахунок зі
спеціальним режимом використання Постачальника.
Оплата за відповідним платіжним документом може бути здійснена за вибором споживача:

Постачальник
ТОВ «Черкасиенергозбут»
_______________Р.Ю. Самойленко

Споживач
____________________
____________________

5.

Термін
(строк)
виставлення рахунків за
спожиту
електричну
енергію

6.

Спосіб оплати за послугу
з передачі та розподілу
електричної енергії

7.

Режими постачання
управління попитом

8.

Розмір пені за порушення
строку оплати та/або
штраф

та

Розмір
компенсації
споживачу
за
недодержання
Постачальником
Комерційної
якості
послуг
10. Урахування
пільг,
субсидій
11. Строк дії договору та
умови пролонгації

готівковими коштами або платіжною карткою чи безготівковими коштами в банках або
через інші сервіси прямих платежів;
з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг);
в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.
Термін виставлення остаточного рахунків споживачу – до 14 числа місяця наступного за
розрахунковим.
Споживач зобов`язаний отримати від Постачальника рахунок (рахунки) та акт (акти)
прийняття-передавання товарної продукції (далі – Розрахункові документи) за розрахунковий
період, впродовж трьох робочих днів підписати їх та повернути Постачальнику або надати
заперечення щодо них в строк наданий для підписання. У разі ненадання заперечень, неповернення
чи неотримання розрахункових документів Споживачем, Постачальник направляє йому
примірники таких розрахункових документів. З моменту отримання Споживачем примірників
розрахункових документів вони вважаються належним чином підписаними зі сторони Споживача.
Розрахункові документи вважаються отриманими Споживачем у випадках передбачених пунктом
13.7. Договору.
Оплата послуг з передачі електричної енергії здійснюється Споживачем через
Постачальника з наступним переведенням цієї оплати оператору системи передачі.
Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється за бажанням Споживача:
через Постачальника по одному рахунку (за загальною ціною) з наступним переведенням
цієї оплати оператору системи розподілу;
напряму оператору системи розподілу.
Оплата послуг з розподілу електричної енергії через Постачальника ______.
(так/ні)
При укладанні Договору та/або підписання цієї Комерційної пропозиції, Споживач
відповідно до форми додатку №1 до комерційної пропозиції надає відомості очікуваних
обсягівспоживання електричної енергії з розподілом по об’єктам (точкам розподілу - ЕІС-кодам)
на відповідний розрахунковий рік.
У разі ненадання Споживачем зазначених відомостей про обсяги очікуваного споживання
електричної енергії на наступний рік з помісячним розподілом у встановлений договором термін,
розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік визначається
Постачальником за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що
минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного
року.
При відсутності історичних даних про обсяги споживання відповідних минулих періодів,
розмір очікуваного споживання електричної енергії на такі періоди визначаєтьсяза найбільшим
значеннямфактичногомісячного обсягуспоживання у періодах, протягом яких здійснювались
розрахунки між Постачальником та Споживачем.
У разі необхідності, в термін до 15 (включно) числа розрахункового періоду Споживач має
право скоригувати обсяги очікуваного споживання електричної енергії на розрахунковий період
шляхом подання письмового звернення та зобов'язаний оплатити додатково заявлені обсяги
протягом 3 робочих днів за ціною останнього планового платежу розрахункового періоду.
У разі якщо відхилення (збільшення) фактичних обсягів від обсягів очікуваного споживання
електричної енергії складає 10% та більше, то при формуванні фактичної ціни за розрахунковий
період коефіцієнт К1 коефіцієнту стимулювання та лояльності обслуговування споживачане
застосовується.
За порушення строків сплати будь-якого виду платежу та/або рахунку, які встановлені
пунктом 5.7. Договору та/або цією Комерційною пропозицією, споживач, який прострочив
виконання грошового зобов'язання, на вимогу постачальника зобов'язаний сплатити суму боргу з
урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних
від простроченої суми.
За порушення строків сплати рахунку, які встановлені пунктом 5.7. Договору та/або цією
Комерційною пропозицією, за користування чужими грошовими коштами споживач зобов'язаний
сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

9.

Компенсація за недотримання постачальником Комерційної якості надання послуг
надається у порядку та розмірі, визначеному НКРЕКП. Постанова НКРЕКП, щодо надання
компенсації Споживачу за недотримання Постачальником Комерційної якості надання послуг
розміщуєтьсяна сайті http://energozbut.ck.ua.
Пільги та субсидії на умовах цієї Комерційної пропозиції не передбачені та не надаються.
Договір набирає чинності з дня наступного за днем отримання ТОВ
«ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» заяви-приєднання Споживача до умов договору про постачання
електричної енергії споживачу, в якій вказано про обрання даної Комерційної пропозиції, а також
підписання сторонами паперового примірника договору та Комерційної пропозиції.
Договір вважається укладений на термін до 31.12.2021 року.
Договір вважається строковим ______. Строк дії договору складає _____________________
(так/ні)
(вказати кількість місяців)
місяців, починаючи з періоду дії даної комерційної пропозиції.
Договір може бути пролонгований з тими ж умовами на термін до 31 груднякожного
наступного календарного року за умови відсутності письмового повідомлення від однієї із сторін
про намір розірвання Договору за 20 днів до дати припинення дії договору.

Постачальник
ТОВ «Черкасиенергозбут»
_______________Р.Ю. Самойленко

Споживач
____________________
____________________

12. Штраф за дострокове
припинення дії договору

13. Інші умови

За наявності неврегульованого боргу Постачальник має право достроково розірвати Договір
про постачання електричної енергії споживачу.
Споживач має право припинити дію договору у відповідності до чинного законодавства та
дотримання вимог ПРРЕЕ.
У разі дострокового розірвання/припинення Договору з ініціативи Споживача з
порушенням вимог ПРРЕЕ, Постачальник нараховує штрафні санкції у розмірі повної вартості
поставленої електричної енергії в розрахунковому періоді, що передував періоду, в якому
здійснено дострокове розірвання/припинення договору.
З метою уникнення Споживачем штрафних санкцій за дострокове розірвання/припинення
договору, Споживач повинен письмово повідомити діючого та нового Постачальників про намір
укласти Договір про постачання електричної енергії споживачу із новим Постачальником, також
направити діючому Постачальнику заяву, щодо розірвання (припинення) договірних відносин, за
21 календарний день до дати закінчення терміну дії чинного договору або запланованої дати зміни
Постачальника.
В разі зміни Постачальника електричної енергії, Споживач, не пізніше ніж за 5 календарних
днів до закінчення строку дії Договору, має здійснити оплату за електричну енергію, на підставі
прогнозних даних Комерційного обліку, наданих адміністратором Комерційного обліку (або
ППКО).
Постачальник залишає за собою право донараховувати надбавку до ціни на очікуваний
обсяг споживання електричної енергії, в розмірі до п’яти відсотків для покриття ризику зміни ціни
на всіх сегментах ринку та/або створення Споживачем небалансів електричної енергії. Остаточний
розрахунок здійснюється відповідно до п.1.2 даної комерційної пропозиції.
Для дотримання умов термінів оплати цієї Комерційної пропозиції Споживач має право
самостійно вирахувати та сплатити суми авансових та/або планових платежів без обов'язкового
отримання від Постачальника таких рахунків, при цьому рахунки Постачальника мають пріоритет
для визначення сум платежів.
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, попередження про відключення за несплачену заборгованість, іншу
інформацію, яка стосується взаємовідносин сторін або може бути корисною для Споживача, може
здійснюватися шляхом направлення відповідної інформації:
на адресу електронної пошти, яка зазначена у заяві-приєднання до умов договору або
реквізитах Споживача договору;
через персональний (особистий) кабінет,
СМС повідомленням або через відповідні месенджери для мобільних пристроїв (мобільні
додатки) на номер ______________________________.
Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись споживачу:
поштовим зв`язком;
кур’єром;
іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі електронного
документообігу.

Відмітка про підписання Споживачем цієї Комерційної пропозиції, яка діє з «16» червня 2020 року:

_____._____.20___ р.
(дата)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали керівника)

м.п.

ПОСТАЧАЛЬНИК:
ТОВ «Черкасиенергозбут»
вул. Благовісна, 166, м. Черкаси, Черкаська обл., 18002
________________________ Р.Ю. Самойленко
(підпис)

_____._____.20____ р.
м.п.

Постачальник
ТОВ «Черкасиенергозбут»
_______________Р.Ю. Самойленко

Споживач
____________________
____________________

