КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №1
до Договору про постачання електричної енергії споживачу

Постачальник:
Загальні критерії:

-

Персоніфіковані
критерії:

-

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ЕЛКОМ»
погодинна ціна;
оплата електричної енергії плановими платежами з остаточним розрахунком по факту
споживання електричної енергії згідно з даними комерційного обліку;
оплата за послуги з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем
безпосередньо до Оператора системи розподілу;
надання пільг, субсидій та постачання захищеним споживачам–не здійснюється.
Споживач не є побутовим споживачем;
Споживач є власником (користувачем) об’єкта;
Споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу
(передачі) електричної енергії з оператором (ами) системи;
наявний комерційний облік електричної енергії забезпечує можливість застосування цін
(тарифів), передбачених даною комерційною пропозицією;
відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії
або про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

Предмет Комерційної пропозиції: постачання електричної енергії як товарної продукції.
Територія, на яку розповсюджується діяльність Постачальника: територія України.

Умови постачання*
Загальні умовні значення термінів, що вживаються у Комерційній пропозиції:
РДД – ринок двосторонніх договорів;
РДН – ринок на добу наперед;
ВДР – внутрішньодобовий ринок;
БР – балансуючий ринок;
Д – доба у розрахунковому періоді постачання;
Wпрог – прогнозні погодинні обсяги споживання Cпоживача кожної години Д;
Wфакт – фактичні погодинні обсяги споживання Cпоживача кожної години Д;
WМ – фактичний обсяг споживання Споживача у розрахунковому періоді.

1) Ціна (тариф) при розрахунку планового платежу (Рплан.пл.), яка зазначається у
рахунках - фактурах розраховується за формулою (грн. за 1 кВт.год, без ПДВ):
Рплан.пл. = Рзакуп х 1,10 + Т,

Ціна (тариф)
електричної
енергії

де:

Рзакуп – середня закупівельна ціна електричної енергії на РДН та ВДР для годин
мінімального/максимального навантаження, розрахована відповідно до пункту 5.1 Правил
РДН та ВДР;
Т – ціна (тариф) на передачу електричної енергії Оператора системи передачі (ДП НЕК
«Укренерго», грн. за 1 кВт.год, без ПДВ), затверджений постановою НКРЕКП.
2) Ціна (тариф) за електричну енергію (Рфакт.), яка зазначається в акті прийомупередачі електроенергії розраховується за формулою (грн. за 1 кВт.год, без ПДВ):
Рфакт.* = ((CostРДД + CostРДН/ВДР + CostНБР- + CostНБР+ + В + Т) / WМ) * Кпост, де:
CostРДД - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії Споживача на
РДД для кожної години Д місяця, яка визначається як сума добутків прогнозних погодинних
обсягів споживання електроенергії Споживача та ціни години згідно із контрактом на РДД
для кожної години Д місяця без ПДВ;
CostРДН/ВДР - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії Споживача на
сегментах аукціону РДН/ВДР з урахуванням вартості послуг Оператора ринку відповідно до
Правил РДН/ВДР для кожної години Д місяця, яка визначається як сума добутків
прогнозних погодинних обсягів споживання електроенергії Споживача та ціни години на
аукціоні на РДН/ВДР для кожної години Д місяця без ПДВ;
CostНБР- – вартість небалансів Споживача у випадку від’ємної різниці між W прог та Wфакт у
кожній годині Д місяця, яка розраховується за формулою:
CostНБР- = (Wпрог - Wфакт)*Цнб-, де
Цнб- – вартість 1 кВт.год на БР, за якою Постачальник купує додатну різницю
Wфакт від Wпрог Споживача без ПДВ;
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CostНБР+ – вартість небалансів Споживача у випадку позитивної різниці між Wпрог та Wфакт у
кожній годині Д місяця, яка розраховується за формулою:
CostНБР+ = (Wпрог - Wфакт) * Цнб+, де
Цнб+ – вартість 1 кВт.год на БР, за якою Постачальник продає різницю W прог від
Wфакт Споживача без ПДВ;
В – вартість витрат передбачених актами законодавства необхідних для забезпечення
купівлі електричної енергії на організованих сегментах ринку («на добу наперед»,
внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку), витрат на фінансову гарантію, внесків на
регулювання НКРЕКП тощо.
Т –
фактична вартість передачі електричної енергії Оператора системи передачі
(ДП НЕК «Укренерго») за ціною (тариф) затвердженою постановою НКРЕКП на
відповідний період.
WМ – фактичний обсяг споживання Споживача у розрахунковому періоді.
Кпост – коефіцієнт прибутковості Постачальника, становить 1,045.
____________________________________________________

Рфакт.* – не залежить від Постачальника та може бути змінена у випадку зміни її складових витрат, які
впливають на її формування (згідно з актами законодавства).
Сторони узгодили, що Постачальник має право змінити ціну або здійснити коригування ціни електричної
енергії для здійснення остаточних розрахунків (за попередній розрахунковий період) у разі, якщо відбулося
відхилення ціни, розрахованої згідно з оперативними даними Оператора ринку до уточнених фактичних значень.
Фактична ціна, яка склалася на ринку і за якою будуть проведені розрахунки, буде надана Споживачеві після
складання акту купівлі-продажу електричної енергії від Оператора ринку і Адміністратора розрахунків.
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Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно з Податковим кодексом
України.
Рахунки за електричну енергію надаються за 5 (п’ять) днів до термінів планових
платежів згідно графіку оплати.
Рахунки за фактично спожиту електричну енергію формуються на підставі показів
розрахункових засобів комерційного обліку та надаються Споживачу 10-го числа місяця
наступного за розрахунковим. Такі рахунки підлягають оплаті Споживачем протягом трьох
робочих днів з дати їх отримання.
Всі рахунки-фактури Постачальник направляє на електронну адресу Споживача вказану
у Заяві – приєднання.
Оплата за електричну енергію розрахункового періоду здійснюються плановими
платежами за наступним графіком:
за 5-ть банківських днів, що передують розрахунковому періоду 40%;
до 06 числа розрахункового періоду 30%;
до 16 числа розрахункового періоду 30%.
Оплата вартості за електричну енергію за цим Договором здійснюється Споживачем
виключно шляхом перерахування коштів за графіком на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання Постачальника вказаний у платіжному документі.
Якщо день платежу припадає на вихідний, святковий або останній банківський день
місяця, днем здійснення платежу вважається день, що передує вихідному, святковому та
останньому банківському дню місяця.
За порушення термінів оплати електричної енергії визначених Комерційною
пропозицією,
Споживач
несе
відповідальність
відповідно
до
положень
статті 625 Цивільного кодексу України.
Оплата пені, 3% річних, інфляційних не звільняє Споживача від належного виконання
своїх обов’язків за цим Договором.
Пеня, 3% річних та інфляційні нарахування сплачуються на поточний рахунок
Постачальника, який вказується у платіжних документах.
Не пізніше 01 вересня кожного календарного року Споживач надає Постачальнику у
письмовій формі та на електронні адреси: tek@elcom.com.ua; energo1@elcom.com.ua у форматі
EXCEL «Прогнозовані місячні обсяги споживання електричної енергії та граничні величини
споживання електричної потужності» (Додаток №1 до Комерційної пропозиції) з
помісячним розподілом на наступний календарний рік в цілому по Споживачу з розбивкою
по площадках вимірювання групи «А» та групи «Б» відповідно до ЕІС – коду Z-типу ТКОЕЕ
в межах дозволеної потужності та режиму роботи електроустановок Споживача за підписом
уповноваженої особи Споживача, повноваження якої встановлюються у порядку передбаченому
чинним законодавством.
Прогнозовані місячні обсяги споживання повинні об’єктивно відображати прогнозоване
споживання електроенергії або бути максимально наближеними до фактичних обсягів
споживання. Якщо Споживач не здійснює погодження місячних обсягів споживання
електричної енергії та граничних величин споживання електричної потужності на наступний
рік, то Постачальник самостійно встановлює їх без погодження зі Споживачем за
фактичними обсягами споживання електричної енергії у відповідних періодах поточного
року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім
періодам поточного року.
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Термін (строк) дії
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пролонгації

Інші умови

Щомісячно, не пізніше 9-00 години 20 числа (включно) місяця, що передує
розрахунковому Споживач надає Постачальнику в електронному вигляді на електронні адреси:
tek@elcom.com.ua; energo1@elcom.com.ua у форматі EXCEL «Відомості про обсяги очікуваного
погодинного на кожну добу місячного споживання електричної енергії по групі «А»» (Додаток
№2 до Комерційної пропозиції) з відміткою Типу заявки «Початкова» за підписом
уповноваженої особи Споживача, повноваження якої встановлюються у порядку передбаченому
чинним законодавством.
У разі зміни режиму споживання Споживач може скорегувати замовлений погодинний
обсяг споживання електричної енергії щоденно не пізніше до 8-00 години доби, що передує
добі споживання електричної енергії.
Інформацію про скориговані замовлені обсяги купівлі електричної енергії Споживач
надає Постачальнику в електронному вигляді на електронні адреси: tek@elcom.com.ua;
energo1@elcom.com.ua у форматі EXCEL у вигляді Додатку №2 до Комерційної пропозиції з
відміткою Типу заявки «Коригування» за підписом уповноваженої особи Споживача,
повноваження якої встановлюються у порядку передбаченому чинним законодавством.
Звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії здійснюється відповідно до
умов Договору та у порядку, встановленому ПРРЕЕ.
Штрафні санкції за дострокове розірвання Договору за ініціативою Споживача відсутні,
якщо Споживач сплатив Постачальнику вартість електричної енергії виходячи з замовленого
Споживачем місячного обсягу споживання електричної енергії та повідомив Постачальника
про дострокове розірвання Договору не менш ніж за 21 календарний день.
У разі недотримання цих умов Споживач сплачує Постачальнику штраф в розмірі
подвійного фактичного обсягу відпущеної електричної енергії за попередній період з
урахуванням цін за розрахунковий період, в якому здійснене дострокове розірвання
договору.
Договір набирає чинності з дати погодження (акцептування) Споживачем Заявиприєднання та діє до «31» грудня 2020 року включно.
Договір вважається автоматично пролонгованим на тих же умовах на кожний наступний
календарний рік, якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення
терміну дії Договору не заявить про свій намір розірвати цей Договір.
Інші умови, пов’язані безпосередньо з постачанням електричної енергії Споживачу
регулюються Законом України «Про ринок електричної енергії», Кодексом системи
передачі, Кодексом системи розподілу, Кодексом комерційного обліку електричної енергії,
Правилами роздрібного ринку електричної енергії, Правилами ринку, Правилами ринку «на
добу наперед» та внутрішньодобового ринку та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідна Комерційна пропозиція є невід’ємною частиною до умов Договору.
Після прийняття Споживачем даної Комерційної пропозиції Постачальника внесення змін до неї
можливе лише за згодою Сторін.

Відмітка про обрання Споживачем Комерційної пропозиції:

«___»__________202__ року
(дата обрання Комерційної пропозиції)

________________________
(особистий підпис)

М.п.
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________________________
(П. І. Б. Споживача)

