Додаток № 2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
(приєднання)

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ 2019» (код ЄДРПОУ: 43307869)
(далі - Постачальник), яке діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з
постачання електричної енергії споживачу, згідно Постанови НКРЕКП від _____________, пропонує
розглянути наступну комерційну пропозицію.
Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності 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,
№ 312 від 14.03.2018 р. (далі - ПРРЕЕ), Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.
Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії як товарної продукції.

Критерії, яким має
відповідати особа, що
обирає дану
комерційну
пропозицію

Ціна




особа є власником (користувачем) об'єкта;
наявний
облік електричної
енергії забезпечує
можливість застосування цін (тарифів), передбачених даною
комерційною пропозицією;
 Споживач приєднався до умов Договору Споживача про надання послуг з
розподілу (передачі) електричної енергії;
 перехід прав та обов'язків до нового власника (користувача) об'єкта
за
договорами,
укладеними
відповідно
до
Правил
роздрібного ринку електричної енергії не потребує додаткових узгоджень;
Постачання електричної енергії у розрахунковому періоді здійснюється за
прогнозованою ціною (тарифом) за 1кВт*год Постачальника, яка визначається за
формулою:
Ц = ОРЦ + П + П ,
де: ОРЦ – прогнозована оптова ринкова ціна на відповідний розрахунковий
період, що дорівнює середній закупівельній ціні місяця, що передує
розрахунковому мінус один місяць, без урахування ПДВ. (ціна закупівлі
електричної енергії на сегментах ринку також включає всі обов’язкові податки
(крім ПДВ, що обліковується окремо), збори та платежі, що передбачені
законодавством, зокрема Правилами ринку, Правилами ринку «на добу наперед»
та внутрішньодобовому ринку та іншими нормативними документами)
П -тариф на послуги з передачі електричної енергії, що встановлений НКРЕКП,
який становить 0,1317 за 1 кВт*год без урахування ПДВ.
У випадку зміни тарифу на послуги з передачі електричної енергії, для
розрахунку фактичної ціни у формулі застосовується тариф, діючий на момент
надання таких послуг.
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Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у розрахунковому
періоді, яка зазначається в акті-купівлі продажу електроенергії розраховуються
(визначаються) Постачальником за формулою:
Ц = (В / W ) + П + П ,
де В = фактична вартість закупівлі електричної енергії на організованих
сегментах ринку (РДН, ВДР, ринок двосторонніх договорів, балансуючий ринок)
з урахуванням ПДВ, яка визначається як сума добутків погодинних обсягів
споживання електроенергії Споживачем та фактичної ціни години за кожну
годину кожної доби розрахункового періоду з урахуванням розподілу небалансів
та акцизного податку ДП «Оператор Ринку»; W – фактичні обсяги споживання
електроенергії Споживачем у розрахунковому періоді, П
– коефіцієнт
прибутковості Постачальника - 0,04 грн/кВт*год
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Спосіб оплати

Оплата електричної енергії здійснюється споживачем за графіком:




до 25 числа, що передує розрахунковому 35 % вартості заявлених обсягів
на розрахунковий місяць з урахуванням ПДВ;
до 10 числа розрахункового місяця 35 % вартості заявлених обсягів на
розрахунковий місяць з урахуванням ПДВ;
до 20 числа розрахункового місяця 30 % вартості заявлених обсягів на
розрахунковий місяць з урахуванням ПДВ;

Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла в наслідок різниці між Ц
та Ц визначається після завершення розрахункового періоду. Сума переплати
Споживача, за вибором Споживача, може бути зарахована в якості оплати
наступного розрахункового періоду. Сума недоплати Споживача підлягає
безумовній оплаті Споживачем не пізніше 5 робочих днів з дня підписання актікупівлі продажу електроенергії.
факт

Протягом розрахункового періоду Споживач може коригувати договірні
величини споживання електричної енергії за умови надання Постачальнику
Заявки (шляхом направлення за допомогою електронного листа) на збільшення
або зменшення Споживачем договірних величин споживання електричної енергії
але не пізніше ніж до 20 числа розрахункового періоду (місяця поставки).

Споживач здійснює оплату за збільшений обсяг електроенергії, що
постачається згідно із скоригованою Заявкою, протягом 2 (двох)
календарних днів з моменту надання скоригованої Заявки, в розмірі
різниці вартості збільшеного обсягу поставки електричної енергії
узгодженого у скоригованій Заявці та вартості обсягу поставки
електричної енергії узгодженого у Заявці згідно з умовами Договору.
Пеня нараховується у розмірі 0,1 % від несплаченої суми за кожен день
Розмір пені за
прострочення оплати. Споживач сплачує пеню у розмірі, що визначається цим
порушення
строку
оплати та/або Договором, зазначивши в призначені платіжного доручення «Сплата пені за
порушення грошового зобов'язання».
штраф
Коригування
заявлених обсягів

Штраф за
дострокове
припинення дії
Договору

Відсутній.

Можливість
надання пільг,
субсидій

Не надаються.

Термін дії договору

Договір набирає чинності з дня наступного за днем отримання
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « НАФТОГАЗ
ТРЕЙДІНГ 2019» Заяви-приєднання Споживача до умов договору про
постачання електричної енергії споживачу, в якій вказано про обрання
Комерційної пропозиції, якщо протягом трьох робочих днів, Споживачу не буде
повідомлено про невідповідність його критеріям обраної Комерційної
пропозиції. Договір діє до моменту початку постачання електричної енергії
Споживачу іншим Постачальником. У разі, якщо на момент подання Заявиприєднання до Договору на об'єкт Споживача було припинено/призупинено
постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії, то постачання здійснюється після відновлення, у
встановленому законодавством порядку, надання відповідних послуг.

Оплата послуг з
розподілу

Послуги з розподілу сплачуються Споживачем самостійно відповідному
оператору системи розподілу.

Інші умови

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:
 засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у Заявіприєднання до умов Договору,
 СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов
Договору,
 в центрі обслуговування Споживачів,
 тощо.

Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника внесення змін до неї
можливе лише за згодою сторін.

Постачальник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ 2019»

Споживач

Юридична адреса: Україна , 01133, м. Київ,
Бульвар Лесі Українки, 7А, оф.153
ЄДРПОУ: 43307869
ІПН: 433078626559
Р/р UA083204780000026000924875346
в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478
Е-mail: naftogaz2019@gmail.com
тел.+38 (093) 068-30-70
Директор

______________

________________________/О.М.Боднарюк
/
М.П.

___________________________/_______________/
М.П.

