
   
 Додаток №2 

 до Договору про постачання електричної енергії 

 споживачу №[НомерДоговора] від [ДатаДоговора] 

Комерційна пропозиція № 2 

ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» про постачання електричної енергії Споживачу 

[ЮридическоеНаименованиеКонтрагента] 

Територія, на яку пропонується відповідна комерційна пропозиція – територія України. 
   
   

Умова Пропозиція 

1. Ціна (тариф) 

електричної енергії 

1. Ціна прогнозованого обсягу електричної енергії на відповідний розрахунковий період 

визначається  за формулою                 (за 1 кВт*год): 

Цпрог=(РЦ+Тпер)*1,2(ПДВ), 
де: РЦ – розрахункова ціна, що становить: 

- на перший розрахунковий період, розрахована згідно наданого Споживачем погодинного графіку 

споживання; 

- на наступні розрахункові періоди згідно фактичного тарифу Споживача попереднього 

розрахункового періоду. 

Тпер- тариф на послуги з передачі електричної енергії, затверджений 

Постановою НКРЕКП та становить на 2020р - 0,1554 грн., за 1 кВт*год (без 

урахування ПДВ); 
2. Ціна (тариф) спожитої електроенергії у розрахунковому періоду розраховуються за формулою за 

1 кВт*год: 

Цспож= ((Вфакт+Вбр)/Wфакт) +  [Маржа]) + Тпер)*1,2(ПДВ) 
де: Вфакт – фактична вартість обсягів електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, ринку 

«на добу на перед», внутрішньодобового ринку, яка визначається, як сума добутків погодинних 

обсягів споживання електричної енергії Споживачем та фактичної ціни кВт*год; 

- Вбр – вартість небалансів Споживача на балансуючому ринку , вираховується як різниця між 

прогнозним погодинним та фактичним погодинним обсягом споживання помножена на вартість 1 

кВт*год на балансуючому ринку для відповідної години. 

- Wфакт – фактичні обсяги споживання електроенергії Споживачем у розрахунковому періоді; 

- [Маржа]  – 3,5% вартість послуг постачальника, грн за 1 кВт*год (без ПДВ). 

2. Спосіб оплати за 

електричну 

енергію 

Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем у формі планових платежів. Оплата 

проводиться поетапно, згідно наступного графіка: 

–          До [Число місяця] числа, що передує розрахунковому місяцю на суму [Частина загального 

обсягу] % від вартості замовленого обсягу електричної енергії. 

–          До [Число місяця] числа розрахункового місяця на суму [Частина загального обсягу] % від 

вартості замовленого обсягу електричної енергії. 

–          До [Число місяця] числа розрахункового місяця на суму [Частина загального обсягу] % від 

вартості замовленого обсягу електричної енергії. 

Після закінчення розрахункового періоду (календарного місяця), здійснюється коригування обсягів 

оплати, що була здійснена за цей розрахунковий період, відповідно до фактичного обсягу спожитої 

електричної енергії протягом відповідного розрахункового періоду. 

 

3. Спосіб оплати за 

послугу з 

розподілу 

електричної енергії 

Споживач самостійно здійснює плату за послугу з розподілу електричної енергії безпосередньо 

оператору системи. 

4. Термін (строк) 

виставлення 

рахунку  та термін 

його оплати 

Оплата рахунка Постачальника має бути здійснена Споживачем у строки, визначені у рахунку, 

протягом 5 робочих днів від дати його отримання Споживачем. 

5. Порядок 

корегування 

замовленого 

обсягу споживання 

Подання обсягів споживання на розрахунковий МІСЯЦЬ : 

Споживач до 20 (двадцятого) числа кожного місяця, що передує розрахунковому, зобов'язаний 

подати на електронну адресу Постачальника форму щогодинних обсягів на поточний МІСЯЦЬ 

споживання електричної енергії, відповідно до Додатку № 3 до Договору. 

Подання ДОБОВИХ обсягів споживання: 



Для запобігання виникнення розбіжностей між заявленим та фактичним обсягом ДОБОВОГО 

споживання, Споживач до 10:00 години дня, що передує дню споживання, коригує заявлений обсяг 

електричної енергії. У разі виникнення необхідності в коригуванні обсягів на протязі доби 

постачання, то таке коригування здійснюється до 14.30 год доби постачання (в робочий час). 

Інформація надається у вигляді встановленої форми табл. Excel, затвердженої Постачальником, що 

знаходиться за посиланням: 
https://eetrade.org/wp-
content/uploads/2019/08/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%8F%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%
BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%
D0%AD%D0%AD.pdf 

6. Розмір пені за 

порушення строку 

оплати або штраф 

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, нарахованої  протягом всього періоду прострочення зобов’язання, та  3% річних 

від суми боргу. 

7. Розмір 

компенсації 

Споживачу за 

недодержання 

Постачальником 

комерційної якості 

послуг 

Постачальником 

комерційної якості 

послуг 

Відповідно до умов договору 

8. Штраф за 

дострокове 

припинення дії 

договору 

Не застосовується. 

9. Строк дії 

договору та умови 

пролонгації 

Початок дії договору визначається згідно з терміном зазначеним в заяві-приєднання Споживача і 

якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, який діє до 

[ДатаОкончания]. Пролонгація договору відбувається шляхом погодження сторонами додаткової 

угоди. 

10. Урахування 

пільг, субсидій 
Не надаються 

11. Можливість 

постачання 

Захищеним 

споживачам 

Не можливо 

   

 ПОСТАЧАЛЬНИК: СПОЖИВАЧ: 

   

 [ЮридическоеНаименованиеОрганизации] [ЮридическоеНаименованиеКонтрагента] 

   

 
Юридична адреса: 18001, Черкаська обл., м. 

Черкаси, вул. Надпільна, 261, офіс 7 Юридична адреса: [ЮридическийАдрес] 

 
Адреса для листування: 01601, м. Київ, вул. 

Мечникова, 3, офіс 770 Адреса для листування:  [ФактическийАдрес] 

 Код ЄДРПОУ 40111046 Код ЄДРПОУ: [КодЕДРПОУ] 

 

Р/р UA583545070000026032300716591 в Філія – 

Черкаського обласного управління АТ 

«Ощадбанк» [ПР][НомерСчета] [В] [Банк] 

 ІПН № 401110423019 [ИНННаименование] [ИНН] 

 [ТелефоныОрг] Телефоны 

 E-mail: doc@eetrade.org E-mail: [ЭлАдрес] 

 [ЭлАдресМенеджер]  

 Website www.eetrade.org  

   

 Директор _____________________Г.А. Сахаров 
[ТекущийРуководительДолжность]__________

________[ТекущийРуководитель] 



 


