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КОМЕРЦIЙНЛ ПРОПОЗИЦIЯ }Ь1

1. Оплата за споживання електричноi енергii здiйснюсться Споживачем за цiною:
1.1. Сторони дiйшли згоди, встановити базовий тариф, що дорiвнюе середнiЙ

закупiвельнiй цiнi мiсяця, що передуе розрахунковому MiHyc один мiсяць (даrri - Базовий Тариф) без

ПЩВ за 1 кВт*год електричноi енергiТ, що поставJuIеться Споживачу,
1,2. Сторони дiйшли згоди, що за результатом споживання Споживачем електричноI

енергii у вiдповiдному звiтному мiсяцi, розрахунок фактичного тарифу (Фактична цiна) на
електричну енергiю здiйснюеться за такою формулою:

Щф = Цврц+Тосп * Цп, де
Цорц - фактична закупiвельна цiна електричноi енергii для Споживача на Bcix органiзованих

сегментах ринку (Ринок на добу наперед, Внутрiшньодобовий ринок, Ринок двостороннiх договорiв,
балансуючий ринок, тощо) у розрахунковому мiсяцi, яка визначаеться з урахуваншIм оперативних
даних щодо погодинних цiн на органiзованих сегментах ринку (цiна заtyпiвлi елекrпрuчноi'енерzii'на
сееменmах рuнку mакос!с вкпюча€ Bci обов'жковi поёаmкu (KpiM П!В, u,lо облiковуеmься окремо),
зборu mа плаmеэtс| tцо переёбаченi законоdавсrпвоJй, зокрема Правuлалtu рuнку, Правuлалltu pullty ((на

dобу напереD> mа внуmрhаньоdобовому рuнку rna iнu,tuмu нормаmuаluJуru dокуменrпамu), Що
отримання оперативних даних BapTocTi закупiвлi електричноi енергii на органiзованих сегментах

ринку, для розрахункiв в перших розрахункових перiодах, прогнозована ЩО'РЧе Базовий Тариф;
_ для площадок комерчiйного облiку, вiднесених у встановленому нормативними

документами порядку, що пiдтверджуеться оператором системи, до групи <а> (ЛУЗОД, АСКОЕ,
АСЗД, прилади облiку е iнтервальними (погодинними) тощо), цiна закупiвлi (Цорц) розраховусться з

урахуванням графiку погодинного споживання Споживача за такими площадками;
- для площадок комерчiйного облiкуо вiднесених у встановленому нормативними

докумонтами порядку, що пiдтворджусться оператором системио до групи кб> (iнтервальний
(погодинний) облiк вiдсутнiй (не застосовуеться), цiна закупiвлi (Цорц) розраховуеться з

урахуванням оперативних даних щодо графiку погодинного споживання за площадками групи кб>

Bcix споживачiв fIостачальника;
Тосп - цiна (тариф) послуг оператора системи передачi;

Щп - цiна за послуги постачання електричноi енергii Постачальником з урахуванням
небалансiв, якi не перевищують 57о недобору або 10Уо перебору фактичного обсягу споживання
електричноi енергii Споживачем за розрахунковий мiсяць/добу вiд замовленого (вiдповiдно до
щомiсячноТ заявки про прогнознi обсяги споживання електричноi енергii) - 0о04 грн/кВт*год.

Сторони узгодили, що ГIостач.шьник мае право здiйснити коригування цiни електричноi
енергii для здiйснення остаточних розрахункiв та змiнити цiну на насryпний розрахунковий перiод, в

разi якщо за опоративними даними мiж середньозваженими погодинними цiнами на органiзованих
сегментах ринку за площадками групи (а) або <<б>>, вiдповiдно, в поточному та минулому

розрахункових перiодах вiдбулось вiдхилення. Вiдповiдне вiдхилення е коливанням цiни на ринку та
визначаеться за оперативними даними Оператора ринку, що оприлюднюються у порядку,
встановленому Правилами ринку, Правилами ринку <<на добу наперед> та внутрiшньодобового

ринку, i не потребу€ додаткових пiдтверджень вiд iнших установ. Коригування пов'язане зi змiною

рогульованих компонентiв Щорц таlабо цiни регульованих послуг (Твсп таlабо iнших, в разi iх
встановлення Регулятором), формування яких не заJIежить вiд Постачальника, не потребус
завчасного повiдомлення Споживача.

1.3, Сторони узгодили використання в рамках ix договiрних вiдносин поняття (толерансу)
та затвердили його норми, а саме:

Толеранс - це допустиме вiдхилення фактичних обсягiв споживання електричноi енергiI вiд
прогнозних у розрахунковому мiсяцi.

Норми толерансу:
- толеранс |0Уо для формування цiни електричноi енергii при споживаннi бiльше вiд

заявленого прогнозованого обсягу;
- тол9ранс 5О/о для формування цiни елсктричноi енергii при oпo}IMBaHHi менше нiж заявлениЙ

прогнозований обсяг.
2. Порядок оплати електричноi енергii Споживачем та порядок падання paxyHKiB за

спожиту електричну енергiю :



2.1. Споживач здiйснюс оплату електричноi енергii за Базовим Тарифом * Тосп + Цп, що
встановлений у п. 1.1. цього ,Щодатку, за наступним графiком:

- Перший платiж - до 1-го числа мiсяця поставки в обсязi 1/3 BapTocTi обсягу
елоктричноi енергii (з П.ЩВ), що передасться згiдно з Заявкою вiдповiдно пп. 9) п. 6.2.,Щоговору, з

використанням Базового Тарифу, визначеного вiдповiдно до п. 1.1. цього,Щодатку;
- Другий платiж - до 10 числа мiсяця поставки в обсязi 1/3 BapTocTi обсяry електричноi

енергii (з П.ЩВ), що передаеться згiдно з Змвкою вiдповiдно пп. 9) п.6.2,,Щоговору, з використанням
Базового Тарифу, визначеного вiдповiдно до п. 1.1. цього ,Щодатку;

- Третiй платiж - до 20 числа мiсяця поставки в обсязi 1/3 BapTocTi обсягу електричноi
енергii (з П.ЩВ), що передасться згiдно з Заявкою вiдповiдно пп, 9) п.6.2.,Щоговору, з використанням
Базового Тарифу, визначеного вiдповiдно до п, 1.1, цього.Щодатку.

Споживач самостiйно здiйснюе розрахунок розмiрiв вищезiвначених платежiв без надання
Постачальником окремих вiдповiдних paxyHKiB.

2,2, Протягом розрахункового перiоду Споживач може коригувати договiрнi величини
споживання електричноi енергii за умови надання Постачальнику Заявки (шляхом направлення за
допомогою елекц)онного листа) на збiльшення або зменшення Споживачем договiрних величин
споживання електричноi енергii але не пiзнiше нiж до 20 числа розрахункового перiоду (мiсяця
поставки).

2.3. Споживач здiйснюе оплату за збiльшений обсяг електроенергii, що постачасться згiдно iз
скоригованою Заявкою, протягом 3 (трьох) календарних днiв з моменту надання скоригованоi Заявки,
в розмiрi рiзницi BapTocTi збiльшеного обсягу поставки електричноi енергii узгодженого у
скоригованiй Заявцi та BapTocTi обсягу поставки електричноi енергii узгодженого у Заявцi згiдно з

умовами ,Щоговору.
2,4, Остжочний платiж, по фактичному споживанню з використанням Фактичноi цiни,

здiйснюеться протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту надання Постачальником сканованоТ копii
Акту постачання-прийняття електричноi енергii вiдповiдно п. 5.1,2..Щоговору.

2.5, Якщо сума здiйсненоi Споживачем оплати перевищуе BapTicTb вказаноi в AKTi
постачання-прийняття електричноi енергii, надлишок перерахованих грошових коштiв
Постачальником зараховуеться як попередня оплата на наступний розрахунковий перiол або
повертаеться Споживачу за його вимогою впродовж 5 (п'яти) банкiвських днiв з дня надходження
вiдповiдноi письмовоi вимоги Постачальнику.

3. Порядок розрахункiв при переборi/недоборi заявлених обсягiв споживання:
Якщо вiдхилення фактичного використання електричноi енергii вiд прогнозованого обсягу

перевищуе погоджений в п.1.3. даного .Щодатку толеранс при недоборi чи переборi, для обчислення

фактичноi закупiвельноi цiни буле використовуватись iнша формула, а саме:

Цф: Цорцт * Тосп * Цп. де:

1) при переборi спожитоТ електриLIноi енергii бiльше нiж на l0o/o ьiд запланованого обсягу:
Fн б r,i ]. б -t{орч_i

I_{opuT ,.Li"";т + Цорц, де
Рнб - рiзниця мiхt заявленим та фактичним споживанням з урахуванням толерансу,

Цзб - цirrа закупiвлi електричноi енергii на балаttсуючому ринку,
Кфакт - фактична кiлькiсть спожитоi електриtIноТ енергii у розрахунковому мiсяцi.

2) при недоборi спожитоi електричноТ енергii бiльше нiж на 5Оh вiд запланованого обсягу:
1ь: б. iЦg нц-:{пс]

Щорчт: }it--- + Цорц. де
Щпб- uiна продажу неспожитоi електричноi енергii на балансуючому ринку.
Кфакт - фактична кiлькiсть спожитоi електричноi енергiТ у розрахунковому мiсяцi.

Bci iншi скороченшI в формулi (Тосп Цп, Цорц) розшифровуються вiдповiдно до п.1.2.

даного.Щодатку.
4. Оплата послуг з розподiлу здiйснюеться наступним чином:
Споживач самостiйно здiйснюе плату за послуry з розподiлу електричноi енергii

безпосередньо оператору системи розполiлу.
5. Розмiрнеустойкизапорушеннястрокуоплати:



У розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни, що дiяла в перiод, за який
сплачуеться пеня, вiд суми несвоечасно виконаного (не виконаного) грошового зобов'язання, за
кожен день прострочення, без обмеження перiоду ii нарахування, до дати повноi оплати.

б. Розмiр компенсацii Споживачу за недодержання Постачальником якостi надання
комерuiйних послуг:

У розмiрi встановленому Начiон€tпьною комiсiею, що здiйснюе державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (Регулятором),

7. Розмiр штрафу за дострокове розiрвання Споживачем ,Щоговору у випадках, не

передбачених умовами,Щоговору:
У випадку дострокового розiрвання ,Щоговору всупереч вимог чинного законодавства та цього

.Щоговору, Споживач зобов'язаний сплатити штраф в розмiрi заявленого, але не викупленого обсягу
електричноi енергii на розрахунковий перiод.

8. В разi допущення помилок пiд час передачi даних Споживачем оператору системи

розподiлу, Bci збитки та додатковi платежi, якi понесе Постачальник внаслiдок таких дiй - будуть
включенi до фактичноi цiни за спожиту електричну енергiю при закриттi розрахункового мiсяця.

9. Щей,Щодаток складений украiнською та с невiд'емною частиною,Щоговору.

постачальник:
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