Постачальник

Товариство з обмеженою відповідальністю «Променерго Дніпро»

Споживач
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 1 «Універсальна»
до Договору про постачання електричної енергії споживачу
1. Критерії, яким має відповідати особа, що обирає дану комерційну пропозицію
- Споживач є власником (користувачем) об’єкта;
- Споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної
енергії;
- У Споживача відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричноії енергії або
про надання послуг системи розподілу/передачі.
2. Ціна:
*Фактична ціна за 1 кВт*год. вираховується за наступною формулою:
Цфакт = (ВАРТЗАК + Тпр + Тпост )*1,2 де,
Цфакт – фактична ціна електричної енергії за 1 кВт*год. у відповідному розрахунковому періоді, з ПДВ;
ВАРТЗАК – середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на оптовому ринку «на добу наперед», на
аукціоні РДН/ВДР, на балансуючому ринку, яка визначається з урахуванням оперативних даних щодо
погодинних цін на ринках «на добу наперед», аукціоні РДН/ВДР, на балансуючому ринку, у звітному місяці
(Ціна закупівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» також включає всі обов’язкові податки (крім
ПДВ, що обліковується окремо),з урахуванням зборів та платежів, що передбачені законодавством, зокрема
Правилами ринку, Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, іншими
нормативними документами, а саме плата за послуги Оператора ринку у відповідності до розділу 4 Правил
РДН та ВДР, Адміністратора розрахунків, внески на регулювання НКРЕКП, акцизний збір, диспетчеризація
НЕК Укренерго, витрати на фінансову гарантію врегулюванню небалансів, інші обов’язкові витрати
Постачальника згідно з нормативними документами, без ПДВ;
Тпр -тариф на послуги з передачі електричної енергії, що встановлений НКРЕКП.
Тпост – тариф на послуги Постачальника електричної енергії становить 0,05 грн/кВт*год.
1,2 – математичне вираження ПДВ.
3.Територія здійснення ліцензованої діяльності
Вся територія України (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади України
тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно Розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014).
4.Спосіб та порядок оплати
Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника, який
зазначений у Договорі або розрахункових документах, на умовах узгодженого між сторонами графіка оплат
за замовлений обсяг. Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за Договором через:
- банківську платіжну систему;
- он-лайн переказ;
- поштовий переказ;
- в інший не заборонений чинним законодавством спосіб.
Розрахунковим періодом є календарний місяць який встановлюється з 1 числа місяця до такого ж числа
наступного місяця.
Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі попередньої оплати плановими платежами з
остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними
комерційного обліку.
Поп - попередня оплата здійснюється у розмірі планової вартості електроенергії включаючи ПДВ, яка
вираховується за формулою:
Поп = Цпл * Осп
де, Цпл – планова ціна електричної енергії, визначена пунктом 2 цієї Комерційної пропозиції на попередній
розрахунковий місяць.
Осп – заявлений Споживачем обсяг постачання електричної енергії у відповідному розрахунковому періоді.

У разі надходження коштів від Споживача понад повну вартість електричної енергії, поставленої в
розрахунковому періоді, сума таких надходжень зараховується як оплата заборгованостей за минулі періоди,
а за відсутності такої, в рахунок оплати наступного розрахункового періоду або за письмовою заявою
Споживача повертається йому на рахунок.
Якщо день повернення платежу припадає на вихідний, святковий або останній банківський день місяця, днем
для здійснення платежу вважається день, що передує вихідному, святковому та останньому банківському
дню місяця.
5.Термін оплати за електричну енергію
Планові платежі здійснюється в наступному порядку:
- 1-й платіж до 25 (двадцять п’ятого) числа місяця, що передує розрахунковому місяцю - у розмірі 35 %
вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період;
- 2-й платіж до 05 (п’ятого) числа розрахункового місяця - у розмірі 25 % вартості заявленого обсягу
споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період;
- 3-й платіж до 15 (п’ятнадцятого) числа розрахункового місяця - у розмірі 20 % вартості заявленого обсягу
споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період;
- 4-й платіж до 25 (двадцять п’ятого) числа розрахункового місяця - у розмірі 20 % вартості заявленого
обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період.
Остаточний розрахунок Споживача за електричну енергію за розрахунковий період здійснюється в строк до
7 числа, місяця наступного за розрахунковим (місяцем поставки), відповідно до фактичного обсягу
електричної енергії, визначеного за показами розрахункових засобів обліку (або розрахунковим шляхом, у
передбачених законом випадках), на підставі отриманого Споживачем від Постачальника рахунка, в якому
зазначаються суми до сплати за використану електричну енергію за ціною, яка фактично склалася у
розрахунковому періоді, за формулою зазначеною у п.2 цього додатку і погоджується щомісяця Сторонами
додатковими угодами, які повинні містити розшифровку складових фактичної та планової ціни.
У разі виникнення у розрахунковому місяці небалансу, сума штрафних санкцій за таке відхилення від
заявлених обсягів вказується окремою стрічкою у основному рахунку із зазначенням фактичного обсягу
небаланса(+/-).
6.Термін (строк) надання рахунку за спожиту електричну енергію
Рахунок на оплату надається Споживачу за 5 (п’ять) банківських днів до дати оплати, вказаної в п. 5
комерційної пропозиції.
Рахунок за фактично поставлену електричну енергію надається Споживачу в строк до 5 (п’ятого) числа
місяця, наступного за розрахунковим (місяцем поставки).
7. Умови визначення обсягів постачання електричної енергії:
Разом із заявою-приєднання до умов Договору (Додаток 1) Споживач надає Постачальнику на погодження
відомості про розмір очікуваного помісячного споживання електричної енергії на відповідні розрахункові
періоди наступного року (Додаток 3 «Обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2020 рік»), а
також погодинні обсяги споживання електричної енергії на перший місяць постачання (Додаток 3.1
«Погодинні обсяги споживання електричної енергії»), що складені на підставі історичних даних споживання
минулого року з урахуванням поточних змін обсягів споживання електричної енергії. В подальшому, до 20
числа кожного місяця Споживач надає Постачальнику погодинні обсяги споживання електричної енергії на
наступний місяць постачання.
Постачання електроенергії у розрахунковому періоді здійснюється у відповідності до погодинних обсягів
споживання електричної енергії, які узгоджені Сторонами у Додатку №3.1, або скориговані відповідно до
цього Договору.
Споживач, площадки вимірювання якого визначені ОСР/НЕК як група «б», може скоригувати або надати
відомості, зазначені у Додатку 3 та у Додатку 3.1. на наступний розрахунковий період, за умови
повідомлення Постачальника до 20 числа місяця, що передує місяцю постачання.
Постачальник може скоригувати суму планових платежів у разі повідомлення Споживачем про коригування
загальних обсягів споживання електричної енергії (Додаток 3) у бік зменшення , до 20 числа місяця, що
передує місяцю постачання.
У випадку коригування обсягів постачання електричної енергії на розрахунковий період у бік збільшення, до
12 числа (включно) місяця постачання Споживач сплачує 100% попередньої оплати додатково замовленого
обсягу. Договірною величиною споживання електроенергії буде сума замовленого та додатково замовленого
обсягів електроенергії.
В строк до 10 і до 20 числа звітного місяця, та до 05 числа місяця, наступного за звітним, Споживач надає
Постачальнику звіти про покази засобів обліку. В разі, якщо фактичні покази засобів обліку неможливо
зафіксувати в останній день розрахункового періоду (вихідний, святковий тощо), та у інших випадках,
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покази засобу обліку на останній день розрахункового періоду визначаються у відповідності до вимог
Кодексу комерційного обліку, зокрема, за середньодобовим споживанням.
Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії: шляхом підписання щомісяця Акту
приймання – передачі фактичного обсягу електричної енергії, який споживач зобов’язаний підписати та
повернути примірник Постачальнику протягом трьох робочих днів з дати отримання від Постачальника.
8. Визначення способу оплати послуг з розподілу
Споживач здійснює оплату послуг з розподілу електроенергії (ОСР) безпосередньо оператору системи
розподілу.
9. Розмір пені за порушення строку оплати та інші санкції
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.
У разі відхилення (збільшення/зменшення) фактичних обсягів споживання електричної енергії від заявлених
(небаланс) більш ніж на 5% у відповідну годину споживання, Споживачем, який має засоби вимірювальної
техніки з можливістю реалізації функції погодинного обліку та/або дистанційного зчитування даних з точки
комерційного обліку, та площадки вимірювання якого визначені ОСР/НЕК як група «а», то на величину
відхилення нараховується штраф.
У разі відхилення (збільшення/зменшення) фактичних обсягів споживання електричної енергії від заявлених
(небаланс) більш ніж на 5% у відповідному розрахунковому періоді, Споживачем, площадки вимірювання
якого визначені ОСР/НЕК як група «б», то на величину відхилення нараховується штраф.
Сума штрафу при перевищенні більш ніж на 5% від фактичних обсягів споживання від заявлених
розраховується наступним чином:
∑ш = Овідх * (ВАРТЗАК * 130% - ВАРТЗАК)
де ВАРТЗАК – ціна за 1 кВт*год. електричної енергії, у відповідному розрахунковому періоді, з ПДВ та без
урахування тарифу на послуги з передачі
Овідх – обсяг відхилення фактичних обсягів споживання електричної енергії Споживачем за розрахунковий
місяць від заявлених (небаланс).
Сума штрафу при зменшенні більш ніж на 5% від фактичних обсягів споживання від заявлених
розраховується наступним чином:
∑ш = Овідх * (ВАРТЗАК - ВАРТЗАК * 70%)
де ВАРТЗАК – ціна за 1 кВт*год. електричної енергії, у відповідному розрахунковому періоді, з ПДВ та без
урахування тарифу на послуги з передачі
Овідх – обсяг відхилення фактичних обсягів споживання електричної енергії Споживачем за розрахунковий
місяць від заявлених (небаланс).
Споживач має сплатити суму штрафних санкцій (пеню), встановлених цим пунктом Комерційної пропозиції,
протягом 5-ти банківських днів з дня отримання від Постачальника повідомлення та/або рахунку про таке
нарахування.
10.Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником комерційної якості послуг
Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та
розмірі, визначеному чинним законодавством.
11. Штраф за дострокове припинення дії договору
Не застосовується.
12. Строк дії договору
Договір набирає чинності з дня підписання заяви - приєднання і діє до 31.12.2020р., а в частині грошових
розрахунків не менш, ніж до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.Дія Договору
може бути пролонгована в порядку, визначеному чинним законодавством.
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13. Урахування пільг, субсидій
Умови комерційної пропозиції не передбачають урахування пільг, субсидій.
14. Можливість постачання захищеним споживачам
Умови комерційної пропозиції не передбачають можливість постачання електричної енергії захищеним
споживачам.
15. Інші умови
Якщо укладення договору про постачання електричної енергії не пов’язане зі зміною власника (користувача)
об’єкта або зі зміною електропостачання, то обов’язок постачання електричної енергії виникає у
Постачальника не раніше 01 числа місяця, наступного за місяцем отримання Постачальником заявиприєднання, поданої за 21 день до 01 числа місяця постачання.
Споживач повинен надавати Постачальнику на перевірку фактичні обсяги спожитої електричної енергії в
розрахунковому періоді шляхом направлення повідомлення на електронну пошту постачальника в порядку,
визначеному п. 4 Комерційної пропозиції.
16. Особливі умови, дотримання яких є суттєвим
Споживач зобов’язується письмово повідомити про зміну будь-яких реквізитів (місцезнаходження,
найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше, ніж через 10 днів
після настання таких змін.
У разі незгоди зі зміною будь-яких умов Договору, про які Постачальник проінформував Споживача
належним чином, Споживач зобов’язаний протягом 20 днів з моменту отримання повідомлення про зміну
умов повідомити про свою незгоду Постачальника та ініціювати дострокове розірвання Договору шляхом
підписання та направлення Постачальнику відповідної додаткової угоди. У разі, якщо Споживач не
повідомив Постачальника про свою незгоду та про дострокове розірвання Договору з цієї підстави,
вважається, що Споживач погодився з новими умовами Договору.
Погодившись з цією Комерційною пропозицією, Споживач надає Постачальнику згоду на отримання своїх
персональних даних/інформації/копій документів від Оператора системи розподілу
Для формування рахунку на попередню оплату, обсяг прогнозованого (заявленого) на відповідний
розрахунковий період місячного споживання подається Споживачем у письмовому вигляді у строки згідно
пункту 4 цієї Комерційної пропозиції. В разі не надання відповідної інформації, Постачальник може
розрахувати обсяг самостійно, на підставі інформації Оператора системи або за фактичним обсягом
споживання минулого періоду.
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, може здійснюватися шляхом направлення відповідної інформації:
засобами електронного зв'язку з електронної адреси office@ped.com.ua на електронну адресу Споживача,
вказану у заяві - приєднанні; повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору,
тощо.
Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись Споживачу:
поштовим зв`язком; повідомленням на телефонний номер та/або електрону адресу зазначену у заявіприєднання до умов договору факсимільним зв`язком та/або кур’єром; іншими способами з використанням
інформаційних технологій у системі електронного документообігу.
Відомості про погодинні обсяги споживання електричної енергії надсилаються Споживачем на електронну
адресу Постачальника у вигляді електронного документу (файл Excel) підписаного електронним цифровим
підписом. У разі відсутності електронного цифрового підпису Споживач надсилає два файли: файл Excel з
відомостями про погодинні обсяги споживання та його сканований формат, підписаний та скріплений
печаткою (у разі наявності) Споживача.
Споживач приймає умови цієї комерційної пропозиції у повному обсязі.
Споживач:
Посада
____________________ПІБ
М.П.
________________
(дата підписання )
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