Додаток №2
До Договору про постачання електричної
енергії Споживачу №_________________
від «___» _____________ 2020р.

Комерційна пропозиція №2 (40%/30%/30%)
ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» (далі – Постачальник), що діє відповідно до ліцензії, виданої постановою
НКРЕКП від 19.03.2019р. №351, пропонує _______________________________________________________________,
(скорочена назва Споживача)
(далі – Споживач) розглянути та прийняти наступні пропозиції (умови) щодо постачання електричної енергії.
Територія, на яку пропонується відповідна комерційна пропозиція – територія України.
Умови
Пропозиція
1. Ціна, тариф та вартість 1.1. Попередня оплата (плановий та/або авансовий платіж) очікуваного обсягу
електричної енергії.
споживання електричної енергії на розрахунковий період здійснюється за
прогнозованою ціною, що визначається Постачальником за формулою (за 1 кВт*год):

Ц=(Цпрог+Тпер)*1,2 (ПДВ)
де: Цпрог – прогнозована ціна купівлі електричної енергії Постачальником для
Споживача на всіх сегментах ринку електричної енергії в розрахунковому періоді;
Тпер - тариф на послуги з передачі електричної енергії оператора системи передачі
(НЕК «УКРЕНЕРГО») затверджений НКРЕКП на відповідний розрахунковий період;
1.2. Остаточний розрахунок (оплата) за фактично спожиту електричну енергію в
розрахунковому
(звітному) періоді здійснюється Споживачем за ціною, що
розраховується Постачальником за формулою:

Цспож = ((Вфакт + Вбр)/Wфакт) + Тпост + Тпер)*1,2 (ПДВ)

2. Спосіб оплати та
термін (строк) оплати.
-

3. Спосіб оплати за
послугу з передачі та
розподілу електричної
енергії.
4. Термін (строк)
виставлення рахунку та
термін його оплати.

де: Вфакт – фактична вартість купівлі електричної енергії Постачальником для
Споживача на всіх сегментах ринку електричної енергії в розрахунковому періоді, без
урахування ПДВ;
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.
Небаланси в межах _____% не враховуються;
Wфакт – фактичні обсяги споживання електроенергії Споживачем у розрахунковому
періоді;
Тпост – 1,5% тариф вартості послуг Постачальника, грн. за 1 кВт*год. (без ПДВ).
Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем по ціні визначеній в п.1 цієї
Комерційної пропозиції, у формі планових платежів за наступним графіком:
- до 25 числа місяця, що передує місяцю поставки, в обсязі 40% від вартості
замовленого обсягу електричної енергії (з ПДВ).
- до 10 числа місяця поставки (розрахункового періоду) в обсязі 30% від вартості
замовленого обсягу електричної енергії (з ПДВ).
- до 20 числа місяця поставки в обсязі 30% від вартості замовленого обсягу
електричної енергії (з ПДВ).
Після закінчення розрахункового місяця здійснюється коригування обсягів оплати,
що була здійснена за такий місяць відповідно до фактичного обсягу спожитої
електричної енергії.
Оплата послуг з передачі електричної енергії здійснюється Споживачем через
Постачальника з наступним перерахуванням цієї оплати оператору системи передачі.
Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється напряму оператору
системи розподілу.
Постачальник до 10 числа місяця наступного за розрахунковим надає Споживачу
рахунок та акт приймання-передачі товарної продукції (далі – Розрахункові
документи).
Споживач зобов’язаний в продовж п’яти робочих днів підписати розрахункові
документи та повернути Постачальнику або надати заперечення, щодо них в термін
наданий для підписання таких документів. У разі неповернення підписаних
розрахункових документів, або ненадання заперечень Постачальнику в строк, наданий
для їх підписання з урахуванням терміну поштового обігу, вони вважаються належним
чином підписаними зі сторони Споживача.
Остаточний розрахунок за фактично спожиту електричну енергію Споживач сплачує
не пізніше 5-х банківських днів від дня отримання рахунка від Постачальника.

5. Порядок корегування
замовленого обсягу
споживання.

6. Розмір пені за
порушення строку
оплати або штраф.
7. Розмір компенсації
Споживачу за
недодержання
Постачальником
комерційної якості
послуг.
8. Штраф за дострокове
припинення дії
Договору.
9. Строк дії Договору та
умови пролонгації.
10. Урахування пільг,
субсидій.
11. Можливість
постачання Захищеним
Споживачам.

Замовлення обсягів споживання на розрахунковий МІСЯЦЬ:
Споживач до 20 (двадцятого) числа кожного місяця, що передує розрахунковому, подає
на електронну адресу Постачальника в довільній формі заявку про обсяги споживання
електричної енергії на розрахунковий період.
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, що знаходиться на
сайті Постачальника.
За несплату платежів, передбачених умовами Договору, або оплату платежів з
порушенням термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує
Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період, за
який сплачується пеня, від суми несвоєчасного виконаного (не виконаного) грошового
зобов’язання за кожний день прострочення.
Відповідно Постанови НКРЕКП №375 від 12.06.2018 р. Про затвердження Порядку
забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам
за їх недотримання.

Не застосовується.
Договір набирає чинності з дати акцептування Споживачем заяви-приєднання та діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
Не надаються.
Не можливо.

ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД»

[Юридична назва Контрагента]

Юридична адреса:18001, Черкаська обл.,
м. Черкаси, вул. Надпільна, 261, офіс 7
Адреса для листування: 18001, Черкаська обл.,
м. Черкаси, вул. Надпільна, 261, офіс 7
Код ЄДРПОУ 40111046
п/р UA583545070000026032300716591
в Філія - Черкаського обласного управління
АТ "Ощадбанк"
ІПН № 401110423019
[Контакт менеджера]
E-mail: doc@eetrade.org
[E-mail менеджера]
Сайт: www.eetrade.org

Юридична адреса: [Юридична адреса]
Адреса для листування: [Фактична адреса]
Код ЄДРПОУ: [Код ЄДРПОУ]
ПР [Номер рахунку]
В [Банк]
ІПН [ІПН]
Контакти [контакти]
E-mail: [Ел Адреса]

Директор
_____________________Г.А. Сахаров

[Діючий керівник, посада]

_______________[Діючий керівник]

