Додаток № 2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Галенерго-Рогатин»
про постачання електричної енергії споживачу, які Споживають електричну енергію для
професійної та підприємницької діяльності (з оплатою вартості розподілу Споживачем
безпосередньо оператору систем розподілу).
Територія, на якій пропонується відповідна комерційна пропозиція- територія
України.
Ціна (тариф)
електричної енергії

1. Постачання електричної енергії у розрахунковому періоді
здійснюється за прогнозованою ціною (тарифом) за 1 кВт.год
Постачальника, яка визначається за формулою:
Цпрог = (СЗЦ + Тосп)*Квинаг *1,2 (ПДВ),
де:
- СЗЦ - середньозважена ціна за 1 кВт*год електричної енергії, яка
існувала на «РДН», «ВДР», «РДД» та балансуючому ринку у
попередньому звітному періоді;
- Тосп - тариф Оператора системи передачі (ОСП);
- Квинаг - коефіцієнт винагороди Постачальника, яка визначається у
відсотках від суми, фактичних обсягів споживання електричної
енергії у розрахунковому періоді;
- ПДВ - податок на додану вартість за ставкою 20%.
Вартість очікуваного обсягу споживання електричної енергії (Впрог)
визначається Споживачем самостійно як добуток заявленого на
розрахунковий період обсягу споживання електричної енергії
(Опрог) на прогнозовану ціну електричної енергії (Цпрог) , за
формулою:
Впрог = Цпрог * Опрог (грн.)
2. Ціна (тариф) спожитої електроенергії у розрахунковому періоді
розраховується за 1кВТ.год за формулою:

-

-

Цспож = ((Вфакт/Офакт) + Тосп)*Квинаг*1,2(ПДВ), де
Вфакт - фактична вартість всього обсягу електричної енергії,
придбаної для Споживача на «РДН», «ВДР», «РДД» та
балансуючому ринку в розрахунковому періоді. Згідно Акту
купівлі-продажу електричної енергії, грн. (без ПДВ) ;
Офакт – фактичні обсяги Споживання електроенергії споживачем у
розрахунковому періоді;
Тосп - тариф Оператора системи передачі (ОСП);
ПДВ - податок на додану вартість за ставкою 20%;
Квинаг - коефіцієнт винагороди Постачальника, яка визначається у
відсотках від суми, фактичних обсягів споживання електричної
енергії у розрахунковому періоді та дорівнює:

Розмір вилнагороди
Постачальника
9%
8%
7%

Обсяг фактичного споживання електроенергії
Споживачем за відповідний розрахунковий місяць
від
5 000 кВт.год до
500 000 кВт.год
від
500 001 кВт.год до 1 000 000 кВт.год
від 1 000 000 кВт.год

Спосіб оплати

Термін надання
рахунку за спожиту
електричну
енергію та термін
його оплати

Розмір пені за
порушення строку
оплати та/або
штраф
Штраф за
дострокове
припинення дії
договору
Можливість
надання пільг,
субсидій
Розмір компенсації
Споживачу за
недодержання
Постачальником
комерційної якості
послуг

Для підприємств, які фінансуються з державного чи місцевого
бюджету, ціна (тариф) на електричну енергію визначається за
результатом проведення процедури закупівлі згідно з Законом
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N 922-VIII/
Примітка: 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
зобов’язуються укласти договір у паперовій формі, вказавши умови
комерційної пропозиції
Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі
попередньої оплати, з остаточним перерахунком по завершенню
розрахункового періоду, по ціні попереднього розрахункового місяця
на момент створення рахунку:
- 50% від заявленого обсягу споживання на наступний місяць до 24
числа попереднього місяця;
- 30% від заявленого обсягу споживання до 10 числа поточного
місяця;
- 20% від заявленого обсягу споживання до 20 числа поточного
місяця.
Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання Постачальника, зазначений у Договорі або
розрахункових документах.
Оплата за електричну енергію здійснюється Споживачем з
урахуванням ПДВ.
Рахунки на оплату за електричну енергію виставляються та
надсилаються електронною поштою на адресу поживача, зазначену у
Заяві-приєднанні.
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.
Розрахунок проводиться за фактично відпущену електричну енергію
згідно з даними комерційного обліку протягом 5-ти робочих днів
наступних за розрахунковим.
Остаточний розрахунок проводиться за фактично відпущену
електричну енергію згідно з даними, наданими Постачальнику від
Оператора системи розподілу та ціною, визначеною за формулою, до
15-ого числа місяця наступного за розрахунковим.
Розмір пені визначається Договором.
За перевищення договірних обсягів споживання електричної енергії
Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі 0,5% від вартості
обсягів електроенергії (Визначається згідно з Договором). Оплата
штрафу здійснюється Споживачем протягом п’яти робочих днів з дати
отримання відповідного рахунку, виставленого Постачальником.
У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Споживача
штрафні санкції не застосовуються..
Не надаються.
Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості
надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному
Регулятором.

Термін дії договору

Визначення способу
оплати послуг з
розподілу
Прогнозування
споживання
електричної енергії

Інші умови

1.

Договір діє з терміну зазначеного у заяві-приєднанні Споживача, за
умови, якщо сторони досягли згоди з усіх існуючих умов договору.
Договір діє до 31 грудня 2020року з можливістю пролонгації.

Оплата послуг з розподілу відбувається самостійно споживачем.

Споживач надає прогнозний погодинний графік споживання у
кВт*год на добу, за яку буде здійснюватися споживання електричної
енергії Постачальнику електричної енергії у вигляді Розшифровки до
Додатку 3 «Обсяги споживання» до 12:00 год. за 10 днів до початку
розрахункового періоду. Також Споживач надає Постачальнику
скоригований погодинний графік в разі незапланованої зупинки або
початку (зменшення або збільшення) споживання за 3 доби до
початку змін. Прогнозний графік надається в форматі excel та
сканованому вигляді на електронну пошту galenergo-rogatyn@ukr.net,
оригінал направляється поштовим зв’язком або нарочно.
В разі ненадання Постачальнику електричної енергії погодинного
прогнозного графіку споживання, Постачальник сам здійснює та
фіксує цей погодинний графік виходячи з фактичних даних за
попередній розрахунковий період.
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:
- на офіційному сайті Постачальника у мережі Інтернет,
- засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у
заяві-приєднання до умов договору,
- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до
умов договору.

Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності до норм Закону України "Про ринок
електричної енергії", Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ), Правил ринку,
Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 14.03.2018 №307, №308 та № 312, Цивільного кодексу України та Господарського

____________________
(Назва Споживача)

Директор
Скарбовський Ігор Романович
кодексу України.

______________________
МП (підпис)

___________
(дата)

