Додаток № 2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
від _____________ №________

Комерційна пропозиція№1
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА
АСОЦІАЦІЯ
"НОВОСВІТ"
(м.
Вінниця),
(далі-Постачальник), яке діє на підставі Ліцензії на право провадження господарської
діяльності з постачання електричної енергії споживачу відповідно до Постанови №860 від
21.08.2018р., пропонує розглянути наступні варіанти комерційної пропозиції, які
розроблені у відповідності до норм Закону України "Про ринок електричної енергії" від
13 квітня 2017 року №2019-VIII, Правил ринку, затверджених постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
від 14 березня 2018 року № 307, Правил роздрібного ринку електричної енергії,
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312, Кодексу
системи розподілу,затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018
року № 310, Кодексу комерційного обліку,затвердженого постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
від 14 березня 2018 року № 311 та Правил ринку «на добу наперед»та внутрішньодобового
ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 308.
1) об’єктспоживачапідключений до мереж оператора системи у
встановленомузаконодавством порядку;
2) споживач є стороною діючихдоговорів:
про наданняпослуг з розподілу (передачі) електричноїенергії;
про постачанняелектричноїенергіїспоживачу;
про наданняпослугкомерційногооблікуелектричноїенергії, крімвипадків,
коли роль постачальникапослугкомерційногооблікувиконує оператор
системи, до мереж якогоприєднанийцейспоживач;
3) за усіма точками комерційногообліку на об’єкті (об’єктах) споживача, за
якимиздійснюється (планується) постачанняелектричноїенергії,
укладенодоговір з постачальникомпослугкомерційногообліку про
Критерії, яким має
наданняпослугкомерційногооблікуелектричноїенергії;
відповідати
4) відсутній факт
споживач, що обирає
припинення/призупиненняпостачанняелектричноїенергіїабонаданняпослуг
дану комерційну з розподілу (передачі) електричноїенергії у випадках,
пропозицію згідно
передбаченихзаконодавством у сферіенергетики;
п.3.1.6 ПРРЕЕ
5) відсутня прострочена заборгованість за договорами про
постачанняелектричноїенергіїабо про
наданняпослугсистемирозподілу/передачі.
За наявності боргу у розмірівартостіелектричноїенергії,
спожитоїпротягомдвохпопередніхмісяців, електропостачальникмає право в
установленому порядку розірватидоговір про
постачанняелектричноїенергіїспоживачузгідно з йогоумовами;
Споживач є власником (користувачем) об'єкта - будівельної споруди або
сукупності будівельних споруд на одній території, або частина
електрифікованої споруди.

Ціна

Розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються за
розрахунковий період, якийстановить календарний місяць відповідно до
умов договору (обраної споживачем комерційної пропозиції).
РДД - ринок двосторонніх договорів;

РДН – ринок «на добу наперед»;
ВДР – внутрішньодобовий ринок;
БР – балансуючий ринок;
Д – доба постачання;
Wпрог – прогнозовані погодинні обсяги споживання електроенергії
споживачем кожної години Д ;
Wфакт – фактичні погодинні обсяги споживання електроенергії
споживачем кожної години Д;
WМ – фактичний обсяги споживання електроенергії споживачем у
розрахунковому місяці.
Оплата (попередня, планові платежі) за спожиту електричну енергію у
розрахунковому періоді здійснюється за прогнозованою ціною (тарифом)
за 1 кВт*год Постачальника (яка діє з 01.07.2019), та визначається за
формулою:
Ц=Kпост*Цорц,
де: Цорц— прогнозована оптова ринкова ціна, затверджена НКРЕКП на
відповідний розрахунковий період з урахування ПДВ.
К — коефіцієнт прибутковості Постачальника, що залежить від
обраного варіанту комерційної пропозиції)
Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у
розрахунковому періоді, яка зазначається в акті-купівлі продажу
електроенергії розраховуються (визначаються) Постачальником за
формулою:
Ц факт = ((ЦРДД +ЦРДН/ВДР+ ЦБР «- »+ ЦБР«+» + F)/WМ)*Кпост.,»
де: ЦРДД - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів
електроенергії Споживачу на РДД для кожної години Д місяця, яка
визначається як сума добутків прогнозованих погодинних обсягів
споживання електроенергії
Споживачем та ціни години згідно із
контрактом РДД для кожної години Д місяця без урахування ПДВ;
ЦРДН/ВДР- фактична вартість купівлі Постачальником обсягів
електроенергії Споживачу на аукціоні РДН/ВДР для кожної години Д
місяця, яка визначається як сума добутків прогнозованих погодинних
обсягів споживання електроенергії Споживачем та ціни години на аукціоні
РДН/ВДР для кожної години Д місяця без урахування ПДВ;
ЦБР«- » – вартість електроенергії споживача у випадку від’ємної різниці
між W факт та Wпрог у кожній годині Д місяця, яка розраховується за
формулою:
ЦБР «- »= (Wфакт-Wпрог)*Цнб,
де Цнб«- » - вартість 1 кВт*год на БР, за якою постачальник продав
від’ємну різниці Wпрог від W факт споживача без урахування ПДВ.
ЦБР«+» - вартість електроенергії споживача у випадку позитивної
різниці між Wфакт від Wпрог у кожній годині дня Д, яка розраховується за
формулою:
ЦБР«+» = (W факт - Wпрог) * Цнб+,
де Цнб«+» - вартість 1 кВт*год на БР, за якою постачальник придбав
позитивну різницю Wфакт від Wпрог споживача без урахування ПДВ.
F– витрати Постачальника (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 РДД,тариф Оператора системи
передачі, інші обов’язкові витрати Постачальника згідно з нормативними
документами),
Кпост – коефіцієнт прибутковості Постачальника.
Споживач по 5 число (включно) місяця, що передує розрахунковому,
Договірні обсяги надає Постачальникуінформацію на наступний розрахунковий місяць
(прогнозований графік) про замовлене місячне (подобово/по годинах)

споживання електричної енергії в цілому по Споживачу та з розбивкою по
площадкам вимірювання, обсяг споживання електроенергії по яких
визначається Оператором системи за допомогою щодобового
автоматизованого дистанційного зчитування облікованих даних
лічильників (погодинного або меншого періоду інтеграції) та площадках,
на яких не встановлено АСКОЕ.
-

Коригування
заявлених обсягів

-

в разі необхідності Споживач повинен скоригувати заявлений
погодинний обсяг купівлі електроенергії за 2 робочих дні до Доби
постачання;
в разі необхідності Споживач повинен скоригувати заявлений
погодинний обсяг купівлі електроенергії до 15:00доби, що передує
Добі постачання;
в разі припинення, зменшення або збільшення споживання
електричної енергії в будь яку годину Доби постачання, Споживач
зобов’язаний попередити постачальника та скоригувати графік
споживання електричної енергії не пізніше, ніж за дві години до
настання зазначеної події.

1)
в разі непроведення або несвоєчасного проведення розрахунків за
електроенергію у відповідності до умов договору (обраного варіанта
комерційної пропозиції) Споживач сплачує Постачальнику неустойку - пеню
у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми
Відповідальність боргу за кожен день прострочення оплати;
Споживача за 2)
в разі нездійснення Споживачем своєчасного коригування замовлених
невиконання обсягів споживання електричної енергії, Споживач сплачує Постачальнику
договірних умов неустойку – штраф у розмірі 1% від обсягу електроенергії, що замовлений на
відповідний розрахунковий період;
3)
Сторони Договору можуть передбачити додаткову відповідальність
Споживача або Постачальника, у відповідності до чинного законодавства.
Територія
здійснення
ліцензованої
діяльності

Спосіб оплати

Не обмежена

Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем у формі 100%
попередньої оплати заявлених Споживачем обсягів споживання на
розрахунковий період з остаточним розрахунком, що проводиться за
фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного
обліку.
Попередня оплата здійснюється до 24 числа місяця, що передує
розрахунковому у розмірі, який визначається за наступною формулою:
O = Wзаяв*Ц,
де
Wзаяв
заявлені Споживачем обсяги споживання на
розрахунковий період,
Ц - прогнозована ціна (тариф), механізм визначення якої вказаний у
розділі «Ціна» цієї комерційної пропозиції. Оплата здійснюється на рахунок
Постачальника, зазначений у Договорі або розрахункових документах.
Остаточний розрахунок за фактично відпущену електричну енергію, що
визначається Постачальником після завершення звітного розрахункового
періоду згідно з даними комерційного обліку, здійснюється Споживачем не
пізніше п’яти робочих днів з дати надання Постачальником рахунку
Споживачу.
У разі переплати за фактично спожиту електроенергію, виявлена сума
може бути зарахована Постачальником якплановий платіжСпоживачаза
наступний розрахунковий період, або повернута Постачальником на
розрахунковий рахунок Споживача за його вимогою.

Обсяги споживання
кВт/год
до 500 000 кВт/год
Комерційна
пропозиція

Варіанти коефіцієнтів

Вибір споживача

К=_____

від 500 000
кВт/год
К=_____
до 1 000 000 кВт/год
від 1 000 000 кВт/год і
К=_____
більше
Постачальник на договірних умовах надає послуги комерційного обліку
в
частині
Комерційний облік формуваннятакеруванняданими,зокрема,їхобробки,перевірки,валідації,збері
гання,архівуваннятапередачідоАКОвалідованихданихкомерційногообліку.
Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути здійснена
Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не більше 5 робочих днів від
дати його отримання Споживачем.
Термін надання
Споживач, який купує електричну енергію в Постачальника відповідно
рахунку за спожиту
електричну енергію до умов договору, здійснює оплату за виставленим Постачальником
рахунком виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом
та термін його
оплати
використання цього Постачальника в одному з уповноважених банків.
(згідно ПРРЕЕ п.4.5)
За несвоєчасну оплату передбачених договором (комерційною
Розмір пені за
пропозицією) платежів понад обумовлений термін, Споживач сплачує
порушення строку Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми
оплати та/або штраф
заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день
фактичної оплати.
Не надаються.
Можливість
надання пільг,
субсидій
Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості
Розмір компенсації
надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором.
Споживачу за
недодержання
Постачальником
комерційної якості
послуг
Строком дії обраного Споживачем варіанту даної Комерційної пропозиції
(Договору про постачання електричної енергії споживачу, далі - Договір) є
один календарний місяць.Якщо жодна із Сторін Договору не повідомила
іншу Сторону про припинення дії Договору чи зміну умов Договору за
двадцять днів до настання наступного календарного розрахункового періоду
постачання електричної енергії, дія Договору пролонгується на кожний
наступний календарний місяць.
Договір діє до моменту початку постачання електричної енергії
споживачу іншим Постачальником. У разі, якщо на момент подання
Строк дії
заяви-приєднання до цієї Комерційної пропозиції з приводу постачання
договору
електроенергії на об'єкт Споживача було припинено/призупинено
постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії, то постачання електроенергії Постачальником за
Договором
здійснюється
після
відновлення,
у
встановленому
законодавством порядку,надання відповідних послуг.
Дія Договору може бути припинена достроково в порядку та на підставах,
що передбачені умовами Договору та чинним законодавством України.
Послуги з передачі/розподілу сплачуються Споживачем самостійно
Оплата послуг з
відповідно до договору з оператором системи передачі/розподілу.
передачі/розподілу

Інші умови

Інформування Споживача, з яким укладено Договір щодо взаємовідносин
Сторін—може здійснюватися шляхом направлення :
- електронного листа на електронну адресу, вказану у
заяві-приєднанні до умов Договору;
- СМС-повідомлення,
надісланимна
номер,
зазначений у
заяві-приєднанні до умов Договору;
- тощо за іншою домовленістю Сторін.
Дана Комерційна пропозиція вступає в дію з 01.07.2019 р.
До впровадження нового ринку електричної енергії діє попередня
комерційна пропозиція.

Постачальник:
ЗЕА «НОВОСВІТ»
Заступник генерального директора
___________________С. В. Міхалевський
(підпис)

Споживач:
___________________________________

М.П.

М.П.

«____»_________ 20__ року

___________________________________
(підпис)
«____»_________ 20__ року

