Додаток № 2
До договору № __________
про постачання електричної енергії споживачу
від «__» _______ 202_ р.
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 8ФЦ
м. Полтава

«__» _______ 202_ року

ТОВ «СФЕРА РЕГІОН» (далі-Постачальник), який діє на підставі ліцензії НКРЕКП на право здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої постановою НКРЕКП від
30.10.2018р. № 1314, встановлює наступні умови даної комерційної пропозиції:
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, від 14.03.2018р. № 312 (далі ПРРЕЕ), Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.
Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії як товарної продукції.
Територія, на яку розповсюджується діяльність Постачальника з постачання електричної енергії
споживачу: Україна, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в
повному обсязі свої повноваження..
- особа є власником (користувачем) об’єкта;
- наявний облік електричної енергії, забезпечує можливість застосування цін
(тарифів) передбачених даною комерційною пропозицією;
Критерії, яким має
- споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу
відповідати особа, що
(передачі) електричної енергії.
обирає дану
комерційну пропозицію
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.
Ціна на електричну енергію (Ц) складає 4,858 грн/кВтг (без ПДВ)
Ціна на електричну енергію складається з:
- вартість купівлі Постачальником обсягу електроенергії на організованих сегментах
ринку;
Ціна на електричну
- вартість послуги з передачі,
енергію
- вартість послуг Постачальника (Кпост);
- коефіцієнт, якій враховує ризики від коливання цін на організованих сегментах
ринку
Оплата здійснюється у національній валюті України в безготівковій формі шляхом
перерахування грошових коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання Постачальника, вказаний у рахунку-фактурі.
Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем у формі попередньої оплати.
Попередня оплата здійснюється у наступних обсягах і строки:
- до 25 числа місяця, що передує розрахунковому періоду у розмірі 25% від повної
вартості замовленого обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий
період;
- з 01 по 05 число розрахункового періоду у розмірі 25% від повної вартості
замовленого обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період.
Спосіб оплати
- до 10 числа розрахункового періоду у розмірі 25% від повної вартості замовленого
обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період.
- до 15 числа розрахункового періоду у розмірі 25% від повної вартості замовленого
обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період.
Попередня оплата здійснюється на підставі отриманого у Постачальника рахунку.
Датою здійснення оплати є дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на
поточний рахунок Постачальника.
Сума остаточного розрахунку за спожиту у розрахунковому періоді електричну
енергію визначається як різниця між фактичною вартістю купованої Споживачем
електричної енергії з урахуванням ПДВ та сумарною оплатою Споживачем електричної
енергії за розрахунковий період.

Термін (строк)
виставлення рахунку за
електроенергію
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Наслідки порушенні
термінів оплати

Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла в наслідок вищевказаної різниці,
визначається після завершення розрахункового періоду. Сума переплати Споживача
зараховується в якості оплати наступного розрахункового періоду, або за зверненням
Споживача повертається Постачальником на поточний рахунок Споживача. Сума
недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті Споживачем не пізніше 5 робочих
днів з дня отримання рахунку.
Остаточний розрахунок за фактично спожитий обсяг електроенергії – до 12 числа
місяця, наступного за розрахунковим періодом, на підставі рахунку виставленого
Постачальником. Фактично спожитий обсяг електроенергії у кожному розрахунковому
періоді визначається по даним приладів обліку та фіксується у Акті купівлі - продажу
електроенергії. По закінченню розрахункового періоду, у випадку порушення строків
оплат, Постачальник має право скорегувати Кпост на розмір понесених ним витрат.
Не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати платежу. Рахунки за електроенергію
направляються на електронну адресу Споживача, вказану у заяві-приєднанні.
Не більше 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання, але не пізніше строків,
встановлених у графіку планових платежів.

Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії
самостійно напряму відповідному оператору системи розподілу (передачі).

При порушенні Споживачем термінів оплати за електричну енергію згідно даної
комерційної пропозиції, Споживач відшкодовує Постачальнику фактично понесені ним
витрати на забезпечення фінансування заборгованості Постачальника перед іншими
учасниками ринків ЕЕ, що утворилася внаслідок таких порушень (овердрафт, інші види
фінансових забезпечень), та фактично сплачені Постачальником суми штрафних
санкцій тощо.
По закінченню розрахункового періоду Постачальник має право скорегувати вартість
ЕЕ на розмір понесених їм витрат.

Зобов’язання надавати
компенсації споживачу
за недотримання
Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг
електропостачальником надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором
комерційної якості
надання послуг
ВІДСУТНІЙ.
Споживач, у разі виявлення наміру дострокового розірвання договору, має за 21
календарний день, попередити постачальника про такий намір та здійснити остаточну
Штраф за дострокове
оплату згідно рахунку на передплату замовленого споживання у поточному місяці.
припинення договору
Постачання електричної енергії в даному випадку буде продовжено до 31 числа
поточного місяця. У разі невиконання споживачем зазначених умов, постачальник
ініціює процедуру припинення електропостачання на об’єкти споживача.
Договір набирає чинності з дати, вказаної в заяві-приєднанні та діє до «31» грудня
поточного року. Договір вважається автоматично пролонгованим на тих же умовах на
кожний наступний календарний рік, якщо жодна із Сторін не пізніше, ніж за 45
Строк дії договору та
календарних днів до закінчення терміну дії договору не заявить про свій намір розірвати
умови пролонгації
цей договір.
Договір діє до моменту початку постачання електричної енергії Споживачу іншим
Постачальником.

Можливість надання
пільг, субсидій
Можливість
постачання захищеним
споживачам
Інші умови

Стан обліку
електроенергії

Узгодження та
корегування обсягів
споживання
електроенергії

Не передбачена
Відсутня
Споживач зобов’язується у місячний термін повідомити Постачальника про зміну
будь-якої інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні, яка є додатком № 1 до
Договору.
Для обліку спожитої електричної енергії використовуються інтервальні лічильники,
які мають можливість дистанційного зчитування результатів вимірювання шляхом
вбудовування внутрішнього або підключення зовнішнього модему та обладнані
окремими комунікаційними портами для локального та дистанційного доступу.
Вузол обліку може бути обладнаний пристроєм, який забезпечує дистанційне
зчитування даних для роботи в складі автоматизованої системи комерційного обліку
електричної енергії постачальника послуг комерційного обліку (оператора системи) за
умови введення АСКОЕ у промислову експлуатацію та відповідати вимогам ПРРЕЕ,
Кодексу комерційного обліку електричної енергії.
Разом із заявою-приєднанням Споживач надає Постачальнику номери засобів зв’язку
з комунікаційним обладнанням та іншу інформацію, необхідну для забезпечення
дистанційного зчитування даних з приладів обліку електроенергії споживача.
Розрахунковим періодом постачання електричної енергії є календарний місяць (з
першого по останнє число включно).
Обсяги постачання електричної енергії Споживачу у розрахунковому періоді
узгоджуються Сторонами в План-графіку продажу електричної енергії споживачу
(Додаток № 3 до договору).
У разі наявності АСКОЕ, прогноз обсягів споживання електричної енергії у
розрахунковому періоді узгоджуються Сторонами в Прогнозному погодинному графіку
споживання електричної енергії споживачем (Додаток № 4 до договору).
Споживач зобов’язаний надати Постачальнику на узгодження заявки, затверджені
керівником споживача згідно Додатків № 3 та 4, не пізніше 10 числа місяця, що передує
розрахунковому. Корегування (збільшення) зазначеного в План-графіку обсягу
постачання електричної енергії здійснюється після погодження обома Сторонами.
Дані, які зазначаються у Додатку № 4 є базовими для проведення розрахунків, тому
відхилення від них може призвести до зміни закупівельної ціни.
У разі необхідності, Споживач, до 13 числа (включно) розрахункового місяця, може
коригувати замовлений обсяг споживання шляхом надання постачальнику відповідного
письмового звернення, скоригованого Додатка № 3 та внесенням 100%-кової
попередньої оплати додатково заявленого в розрахунковому періоді обсягу електричної
енергії
Корегування даних, зазначених в Додатку № 4 здійснюється споживачем за потребою
негайно, після погодження з постачальником, шляхом звернення на електронну адресу
постачальника із зазначенням обсягу та години доби, на яку даний обсяг має буту
скоригований.

Санкції за перевищення
Споживачем
ВІДСУТНІ, за винятком випадків коли такі санкції застосовуються третіми особами,
замовленого обсягу
з наданням документів, що підтверджують вартість санкцій.
електричної енергії або
не повне його взяття
Фактично спожитий обсяг електричної енергії визначається погодинно для кожного
Порядок звіряння
розрахункового періоду окремо у відповідності до положень Кодексу комерційного
фактичного обсягу
обліку електричної енергії і здійснюється шляхом оформлення між Споживачем і
спожитої електричної
Постачальником «Акту прийому-передачі електричної енергії», сформованого згідно з
енергії
даними на останній день розрахункового періоду споживача.
Вартість та обсяг спожитої у розрахунковому періоді електричної енергії
відображається в Акті купівлі-продажу, який Постачальник надає Споживачу до 15
Оформлення
числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим. Споживач підписує та повертає
первинних документів
Постачальнику Акт купівлі-продажу протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня його
отримання.

Відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового Кодексу платники
податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл
електричної та/або теплової енергії, визначають дату виникнення податкових
зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом.
У разі, якщо операції, визначені цим пунктом, мають безперервний або ритмічний
характер постачання, платники податку покупцям – платникам податку можуть
складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові
накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з
урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.
Примітка:
Дана комерційна пропозиція набула чинності з 1 липня 2019 року, але не раніше початку дії балансуючого
ринку та ринку допоміжних послуг, ринку «добу наперед» та «внутрішньодобовому ринку», двосторонніх
договорів, згідно п.2 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок
електричної енергії».
Постачальник
ТОВ «Сфера Регіон»
Директор

Споживач
__________________
Керівник

______________________
А.Б. Подчиньоннов

______________________
_________

