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Додаток № 2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 4-К
(не розповсюджується на побутових споживачів)
ТОВ «ТРАСТЕНЕРГОАЛЬЯНС»
(далі по тексту – Постачальник), що діє на підставі Ліцензії на право провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затвердженої
Постановою НКРЕКП № 94 від 29.01.2019 року, 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, від 14.03.2018р. № 312 (далі-ПРРЕЕ), Цивільного кодексу України та
Господарського кодексу України.
Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії, як товарної продукції.
№
п/п

1

Умова

Ціна (тариф) електричної
енергії

Пропозиція
1. Ціна прогнозованого обсягу електричної енергії у розрахунковому
періоді визначається за прогнозованою ціною (тарифом) за 1 кВт.год
Постачальника, що здійснюється за формулою:
Цпрог = (Цсзц * Кв + Тц1 + Ц) * 1,2 (ПДВ),
де: Цсзц – середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на ринку
«на добу наперед», яка визначається з урахуванням оперативних даних
щодо погодинних цін на ринку «на добу наперед» у місяці на дату
формування рахунку (Ціна закупівлі електричної енергії на ринку «на
добу наперед» 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) та розраховується з урахуванням графіку погодинного
споживання Споживача.
При цьому за результатами минулих розрахункових періодів,
враховуючи відхилення прогнозних від фактичних значень щодо ціни
та обсягів споживання, Постачальник має право врахування
(коригування) виниклої різниці при розрахунку ціни закупівлі (Цсзц).
Кв – коефіцієнт, який враховує прогнозні витрати (регульовані та
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фіксовані платежі Постачальника для забезпечення діяльності на
організованих сегментах ринку (ринку «на добу наперед»,
внутрішньодобового ринку, балансуючому ринку, плата за послуги
оператора ринку, адміністратора розрахунків, оператора комерційного
обліку, організатора аукціону; внески на регулювання НКРЕКП,
витрати на фінансову гарантію та банківські послуги передбачені
Правилами ринку; та інші обов`язкові витрати постачальника згідно з
нормативними документами), Кв =1,03;
Тц1 – ціна (тариф) послуги з передачі електричної енергії (ціна
регульованих послуг), затверджена Постановою НКРЕКП;
Ц – ціна додаткових послуг (тариф) Постачальника пов’язаний з
постачанням електричної енергії Споживачу, розраховується
індивідуально для кожного Споживача, відповідно до кількості
споживання електричної енергії.
Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно
Податкового кодексу України.
2. Фактична ціна (тариф) спожитої електроенергії у розрахунковому
періоді розраховуються за формулою за 1 кВт.год:
Цспож = (Цпрог * Wфакт +∑ц)/ Wфакт *1,2 (ПДВ)
де:
Цпрог - ціна прогнозованого обсягу електричної енергії у
розрахунковому періоді (тариф) за 1 кВт.год (без урахування ПДВ);
Wфакт – фактичні обсяги споживання електроенергії Споживачем у
розрахунковому періоді;
∑ц - компенсація при відхиленні (збільшення/зменшення) фактичних
обсягів споживання електричної енергії від заявлених (небаланс)
більш ніж на 5% у відповідному розрахунковому періоді.
Цспож – 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 проведенні розрахунки, буде
надана Споживачеві після складання акту купівлі-продажу електричної енергії від
Оператора ринку і Адміністратора розрахунків.

2

Коригування ціни (тарифу)
електричної енергії

3

Територія на якій дійсна
дана комерційна пропозиція

4

Спосіб оплати

Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно
Податкового кодексу України.
Сторони узгодили, що Постачальник має право здійснити коригування
ціни електричної енергії для здійснення остаточних розрахунків та
змінити ціну на наступний розрахунковий період, в разі якщо за
оперативними даними між середньозваженими погодинними цінами
на ринку «на добу наперед» за площадками групи «а» чи «б»,
відповідно, в поточному та минулому розрахункових періодах
відбулось відхилення.
Відповідне відхилення є коливання ціни на ринку та визначається за
оперативними даними Оператора ринку, що оприлюднюється у
порядку, встановленому Правилами ринку «на добу наперед» та
внутрішньодобовому ринку і не потребує додаткових підтверджень
від інших установ.
Коригування пов’язане із зміною регульованих компонентів Цсзц та/
або ціни регульованих послуг (Тц1 та/або інших, в разі їх встановлення
НКРЕКП), формування яких не залежить від Постачальника, не
потребує завчасного повідомлення Споживача.
Коригування та зміна цін регульованих послуг здійснюється на
різницю відхилення.
Вся територія України.
Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі
планових платежів. Оплата проводиться поетапно, згідно наступного
графіка:
- До 3 числа, розрахункового місяця на суму 25 % від вартості
замовленого обсягу електричної енергії.
- До 10 числа розрахункового місяця на суму 25 % від вартості
замовленого обсягу електричної енергії.
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5

Оплата послуг з розподілу
електроенергії

6

Терміни (строки)
виставлення рахунків за
електричну енергію та
терміни (строки) їх оплати

7

Подання погодинних
обсягів електричної енергії
(щомісячна відомість) про
очікувані обсяги
споживання

8

Коригування замовлених
обсягів

9

Компенсація за небаланси
електричної енергії у разі
відхилення фактичного
споживання від
замовленого обсягу

- До 17 числа розрахункового місяця на суму 25 % від вартості
замовленого обсягу електричної енергії.
- До 24 числа розрахункового місяця на суму 25 % від вартості
замовленого обсягу електричної енергії.
Оплата здійснюється на рахунок із спеціальним режимом
використання, який зазначений у Договорі та/або розрахункових
документах Постачальника.
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.
Споживач самостійно здійснює плату за послугу з розподілу
електричної енергії безпосередньо оператору системи.
Рахунки надаються у день подання Споживачем звіту або після
отримання Постачальником інформації від Оператора системи
розподілу щодо фактично спожитих обсягів споживання електричної
енергії за розрахунковий період. Для нових споживачів перший
рахунок надається протягом 3-х днів з дати подання Споживачем
заяви-приєднання Постачальнику.
В разі якщо день проведення платежу припадає на вихідній, святковий
або останній банківський день місяця, днем для здійснення платежу
вважається день, що передує вихідному, святковому та останньому
банківському дню місяця.
Якщо Споживач сплатив кошти понад вартості, кошти зараховуються
як авансовий платіж на наступний розрахунковий період або, у разі
розірвання договору, повертаються за письмовим зверненням
Споживача на рахунок, зазначений у цьому договорі.
Неотримання або несвоєчасне отримання рахунку Споживачем не
звільняє його від зобов’язання оплати у відповідності до графіку
оплати, передбаченого даною комерційною пропозицією.
Відповідно до умов договору, але не пізніше 9-00 години 20 числа
(включно) місяця, що передує розрахунковому Споживач надає
Постачальнику в електронному вигляді на електронну адресу:
tea-ltd@ukr.net у форматі EXCEL Додаток № 3.1 «Повідомлення з
погодинним графіком купівлі електричної енергії на відповідний
календарний місяць», в тому числі і сканована копія за підписом
уповноваженої особи Споживача, повноваження якої встановлюються
у порядку передбаченому чинним законодавством.
Відповідно до умов договору
У разі відхилення (збільшення/зменшення) фактичних обсягів
споживання електричної енергії від заявлених (небаланс) більш ніж на
5% у відповідну годину споживання, Споживачем, який має засоби
вимірювальної техніки з можливістю реалізації функції погодинного
обліку та/або дистанційного зчитування даних з точки комерційного
обліку, та площадки вимірювання якого визначені ОСР/НЕК як група
«а», то на величину відхилення нараховується ціна за компенсацію
небалансів.
У разі відхилення (збільшення/зменшення) фактичних обсягів
споживання електричної енергії від заявлених (небаланс) більш ніж на
5% у відповідному розрахунковому періоді, Споживачем, площадки
вимірювання якого визначені ОСР/НЕК як група «б», то на величину
відхилення нараховується ціна за компенсацію небалансів.
Компенсація за небаланси при перевищенні фактичних обсягів
споживання від заявлених розраховується наступним чином:
∑ц = Овідх * (ЦПРОГ * 115% - ЦПРОГ)
де ЦПРОГ – ціна за 1 кВт*год. електричної енергії, у відповідному
розрахунковому періоді, з ПДВ та без урахування ціни (тарифу) на
послуги з передачі.
Овідх – обсяг відхилення фактичних обсягів споживання електричної
енергії Споживачем за розрахунковий місяць від заявлених (небаланс).
Компенсація за небаланси при зменшенні фактичних обсягів
споживання від заявлених розраховується наступним чином:
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10

Умови зміни обсягів
споживання електричної
енергії в розрахунковому
періоді

11

Порядок звіряння
фактичного обсягу спожитої
електричної енергії

12

Акт прийому-передачі
електричної енергії

13

Розмір пені за порушення
строку оплати або штраф

14

15

16

Компенсація Споживачу за
недотримання
Постачальником
комерційної якості надання
послуг
Розмір штрафу за
дострокове розірвання
Договору у випадках, не
передбачених умовами
Договору

Термін дії Договору та
умови пролонгації

∑ц = Овідх * (ЦПРОГ - ЦПРОГ * 55%)
де ЦПРОГ – ціна за 1 кВт*год. електричної енергії, у відповідному
розрахунковому періоді, з ПДВ та без урахування ціни (тарифу) на
послуги з передачі.
Овідх – обсяг відхилення фактичних обсягів споживання електричної
енергії Споживачем за розрахунковий місяць від заявлених (небаланс).
Споживач має сплатити ціну за компенсацію небалансів, встановлених
цим пунктом Комерційної пропозиції, протягом 5-ти банківських днів
з дня отримання від Постачальника повідомлення та/або рахунку про
таке нарахування.
У разі, якщо Адміністратор комерційного обліку наддасть оновлені
дані комерційного обліку, то Постачальник може протягом трьох
місяців виставити Споживачу додатковий рахунок на оплату
небалансу у відповідному розрахунковому місяці.
Відповідно до умов договору

Першого числа місяця, що слідує за розрахунковим Споживач
направляє Постачальнику два екземпляри оформленого та підписаного
зі свого боку акти звіряння фактичного обсягу спожитої електричної
енергії.
Попередньо сканована копія Акта звіряння направляється в
електронному вигляді на електронну адресу Постачальника, зазначену
в договорі.
В разі, якщо число звіряння припадає на неробоче державне свято,
звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться
в день що слідує за святковим.
Акт прийому-передачі оформлюється Постачальником, відповідно до
умов договору
У разі, якщо Споживач порушив терміни оплати, нараховується пеня в
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення,
за кожен день прострочення, враховуючи день фактичної оплати, до
дати повної оплати, та 3% річних від суми боргу. Санкції сплачуються
Споживачем з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь
період прострочення на розрахунковий рахунок для оплати пені.
Крім того, за прострочення виконання вказаного грошового
зобов’язання Споживач сплачує суму боргу з урахуванням вимог ст.
625 ЦК України.
Штрафні санкції сплачуються на поточний рахунок Постачальника,
який вказується в рахунках, протягом 5 робочих днів з дня отримання
рахунка.
Строк позовної давності по нарахуванню штрафних санкцій – 1 рік.
Надається Постачальником Споживачу в порядку, затвердженому
НКРЕКП та відповідно до умов договору

Не застосовується
Договір вважається укладеним з моменту погодження (акцептування)
Споживачем Заяви-приєднання, яка є додатком 1 до Договору про
постачання електричної енергії Споживачу, обрання відповідної
комерційної пропозиції, та сплати рахунку Постачальника та діє до
31.12.2020 року.
Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний
рік, якщо за 30 днів до закінчення терміну дії Договору жодною із
Сторін не буде письмово заявлено про припинення його дії.
Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої
із Сторін у порядку, визначеному чинним законодавством України, але
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Урахування пільг, субсидій
Можливість постачання
захищеним споживачам

в будь-якому випадку Договір діє до повного його виконання
Сторонами, включаючи штрафні санкції.
Не надаються
Не можливо
споживач є власником (користувачем) об’єкта;
наявність системи АСКОЕ/ЛУЗОД, яка відповідає вимогам
Кодексу комерційного обліку електричної енергії (акт введення в
промислову експлуатацію системи та наявність свідоцтва про
метрологічну повірку);
- об’єкт споживача (площадка вимірювання) не обладнаний
приладом диференційного (погодинного) обліку споживання
електроенергії та відповідає вимогам Кодексу комерційного
обліку електричної енергії;
- споживач приєднався до умов договору споживача про надання
послуг з розподілу/передачі електричної енергії;
- відсутність заборгованості за спожиту електричну енергію перед
іншим постачальником або про надання послуг системи розподілу
/передачі.
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
заяві-приєднання до умов договору;
- повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до
умов договору, тощо.
Попередження про припинення постачання електричної енергії може
надаватись споживачу:
- поштовим зв`язком;
- повідомленням на телефонний номер та/або електрону адресу
зазначену у заяві-приєднання до умов договору;
- факсимільним зв`язком та/або кур’єром;
- іншими способами з використанням інформаційних
технологій у системі електронного документообігу.
Для площадок комерційного обліку, віднесених у встановленому
нормативними документами порядку, що підтверджується оператором
системи, до групи «б» ціна закупівлі розраховується з урахуванням
оперативних даних щодо графіку погодинного споживання за
площадками групи «б» всіх споживачів Постачальника.
-
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Критерії, яким має
відповідати особа, що
обирає дану комерційну
пропозицію

Інші умови

Примітки:
*
Споживач надає заявлені обсяги споживання електричної енергії з розбивкою по місяцям на весь
термін дії договору разом із заявою-приєднання до умов Договору про постачання електричної енергії
споживачу.
**
Після прийняття Споживачем даної комерційної пропозиції, внесення змін до неї можливе лише за
взаємною згодою Сторін або в порядку, встановленому чинним законодавством.
Постачальник:
Директор ТОВ «ТРАСТЕНЕРГОАЛЬЯНС»

Споживач:
_______________________________________

_____________________ Н.П. КИМАЧ

________________________ ______________

«_____» ________________20__ р.

«_____» ________________20__ р.
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