Додаток 2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № НР 2019
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗАХІД» (далі –
Постачальник), яке діє на підставі Ліцензії на право провадження господарської
діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від
11.09.2018 №980), пропонує розглянути наступну комерційну пропозицію.
Дана комерційна пропозиція розроблена відповідно до норм Закону України «Про ринок
електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 №312 (далі – ПРРЕЕ), Цивільного
кодексу України та Господарського кодексу України.
Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії споживачу, як
товарної продукції.
Умова
Пропозиція
 Особа є власником (користувачем) об’єкта;
Критерії,
 Наявність договору про надання послуг з розподілу
яким має відповідати
(передачі);
особа, що обирає дану
 Комерційний облік електричної енергії має відповідати
комерційну пропозицію
вимогам Кодексу комерційного обліку.
Ціна електричної енергії:

Ціна електричної
енергії

де:
ΔWᵢ = |Wпрᵢ - Wфᵢ|
Цпостᵢ - ціна 1 кВт∙год. спожитої в і-ту годину;
Wпрᵢ - прогнозний обсяг споживання в і-ту;
Wфᵢ - фактичний обсяг споживання в і-ту годину, згідно даних
наданих ОСР;
ЦᵢРДН - вартість 1 кВт∙год. на "Ринку на добу наперед" в і-ту
годину;
К комп.неб. - коефіцієнт покриття небалансу за рахунок
споживача (20% - 0,2);
ЦᵢБР - вартість врегулювання небалансу 1 кВт∙год в і-ту
годину;

ТОСП – тариф Оператора системи передачі (НЕК
«УКРЕНЕРГО»);
Кмаржа – маржа постачальника, що включає врегулювання
небалансів 80% , обов’язкові платежі на всіх сегментах ринку,
ризики зростання вартості закупівлі порівняно з РДН, вартість
фінансових гарантій, (5% - 1,05);
Крег.НКРЕКП – коефіцієнт платежу на регулювання НКРЕКП;
Цпост.місяць – ціна 1 кВт∙год. в розрахунковому місяці;
Wф місяць - фактичний обсяг споживання в розрахунковому
місяці;
n – кількість днів в розрахунковому місяці.
Вказані ціни не включають вартість послуг з розподілу ОСР.
Можливість
застосування тарифних Не застосовуються
коефіцієнтів
Територія, на яку
Територія України.
розповсюджується
комерційна пропозиція
Оплата здійснюється на поточний рахунок зі спеціальним
режимом використання (спец.рахунок)
Спосіб оплати
UA923004650000026039300653882 в АТ «ОЩАДБАНК»,
МФО 300465, не пізніше 15:00.
Оплата заявлених обсягів споживання електричної енергії має
бути здійснена Споживачем у наступному порядку:
•
до 25 числа місяця, що передує розрахунковому -100%
Порядок оплати
слідує за розрахунковим.
Термін надання рахунку
за спожиту електричну
енергію та строк його
оплати
Спосіб оплати за
послугу з розподілу
електричної енергії
Розмір пені за
порушення строків
оплати

Рахунок за спожиту електричну енергію надається
Постачальником Споживачу не пізніше п’ятого робочого дня з
дати завершення розрахункового періоду.
Споживач здійснює плату за послугу з розподілу електричної
енергії безпосередньо ОСР.
У разі порушення Споживачем строків оплати, Споживач
сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України від суми заборгованості
за кожний день прострочення платежу, враховуючи день
фактичної оплати.

Додаткові зобов’язання
У порядку, встановленому ПРРЕЕ.
Споживача
За недотримання Постачальником комерційної якості надання
Компенсація за
послуг, надається компенсація в обсягах та у порядку,
недотримання

комерційної якості
надання послуг

визначених Регулятором.

Споживач за 3 робочі дні до початку розрахункового місяця
надає підписаний прогнозний погодинний графік споживання
електроенергії на розрахунковий місяць (Додаток 1 до
Комерційної пропозиції). Споживач має можливість
Порядок обміну даними
скорегувати прогнозні погодинні обсяги не пізніше 15:00 за 2
робочі дні до дня постачання електроенергії, на електронну
адресу: ez.energoprog.nextday@gmail.com.(Додаток 2 до
Комерційної пропозиції)
Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами
Строк дії договору та та погодження (акцептування) Споживачем заяви-приєднання,
яка є Додатком №1 до Договору.
умови пролонгації
Договір діє до 31 грудня 2020 року.
Постачальник

Споживач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРГОЗАХІД»

__________________________________
_________________________________
_________________________________

Адреса місцезнаходження: 01103,
м. Київ, вул. Чорногірська, буд. 17/14
Поштова адреса: 03056, м. Київ,
вул. Борщагівська, 154А
Код за ЄДРПОУ 32110446
ІПН 321104426555
Банківські реквізити:
Для розрахунків за електроенергію:
Спец. рахунок
UA923004650000026039300653882
в АТ «ОЩАДБАНК»,
МФО 300465
E-mail: sales@enerzap.org
https://energozahid.com.ua
тел./факс (044) 239-27-53
(044) 239-27-54
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Директор:

Ю.О. Яремов

