flодаток 2
до flоговору про постачання
електричноi енергii Споживачу
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КОМЕРЦIЙНД ПРОПОЗИЦIЯ N91
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(ЦЕНТРЕНЕРfО3БУТ>t
до,Щоговору про постачання електричноi енергii Споживачу
i

комерцiйна пропозицiя розроблена, а термiни [iх скорочення) У нiЙ ВЖиВаЮТЬСЯ У
значеннях визначених Законом Украiни оПро ринок електричноi енергii>, Правилами
роздрiбного ринку електричноi енергii, затвердженими постановою Нацiональноi KoMicii, що
здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд 14 березня
20[8 року NsЗ12 (наOалi mакож - <ПРРЕЕ>), чинним законодавством, що реryлюе ринок
електричноi енергiТ, а також {оговором про постачання електричноi енергii Споживачу
(наdалi mакож - <rЦ,оzовiр>J та мiстить HacTyпHi умови:
Щя

1:

Щiна постачання

електричноi
енергii
(7 кВm*ео0)

ItiHa Плановоео обсяzу постачання електричноi енергiI
Розрахунковоео мiсяця за 1 кВт*год (I].по), яка зазнача€ться у
1,1,.

рахунку попередньоi оплати, визначасться Посmачальнuком за
формулою:
I].по [6ез ПДВ)
Щ.

псрдн

-

= (Щ.

псрдн

+

Т.пост)

+

ТП, де:

СереOне значення цiнu

(за 1 lllBm*eo1),

tцо

сума поzоOuннuх
обчuслюеmься як
сереdньозваэrсенuх цiн купiвлi-проOажу

елекmрuчноt eHepzii за 20 каленOарнuм'Oнiв
лпtiсяця Ь 1- по 20 чuсло), Lцо переdуе
РозрахунковоJчIу мiсяцю за 1- кВm*ео0 (6ез
ПДВ), поdiлена на кiлькiсmь еоOuн у перiоOi 20
каленOарнuх lHiB мiсяця (з 1 по 20 чuсло), tцо
пере

0у с Р о зр аху нко в олtу м

i

сяцю.

ПоеоОuннi сереOньозваJrсенi цiнч купiвлiпроdажу елlекmрuчноi eHepzii - цiнu (за 1
МВm*еоd,) якi публitуюmься на Be6-cailmi !П

коПЕРдТOР РИНКУ> за

посuланняJуt:

соm.uа/ iпd ex.php /pricectr за
вidповiOну eoOuHy вiOповiOно?о розрахунково?о
мiсяця посmачання елекmрuчноt eHepeif (6ез
ПДВ) у розOiлi <ПоzоOuннi сереdньозваженi
цiнu купiвлi-проOажу елекmрuчноi' eHepaii'> на
рuнку кна 0обу напере0> у вidповiOнiil mораовiil
зонi.
http

/ /www,

s :

оr

е е,

mарuф (коефiцiенm) варmосmi
тп-

послуе

посmачальнuка
'лосm = + 0,005 zрн. 0о Il.
mарuф, ulо включае в себе mарuф на послуеu з
l1g
mа
eHepei|, mарчФ__
чi елекmрuчноi' eHepeii,
переdачi

зOiilснення операцiil купiвлi-проdажу на
РДН/ВДР, сmавка внеску на ре?улювання

НКРЕКП mа iHtai )iючi mарuфu, що переOбаченi
акон.о 0 а в сmв ом (6 ез ПДВ),
t.2, I]iHa за Факmччнufi обсяz спсэкumоi елекmрuчноi'
eHepeii' (осmаmочнuil розрахунок) в Розрахунковому мiсяцi за 1
кВm*ео0 (I]), розрахову€mься ПосmачальнuкоJчI за форлtулою:
з

Щ

]]]::]=

[6ез ПДВ) = (Щ.срдн

It.cpdH

-

+

Т.пост)

+

ТП, де:

Сереdне значення цiнu

(за 1 МВm*ео0,),

tцо

сумq поzоOuннuх
обчuслюеmься як
сереOньозваженuх цiн купiвлi,проdаэtсу
елекmрuчно[ eHepeii' за Розрахунковuli tпtiсяць,
поdiлена на кiлькiсmь eoOuH у Розрахунковому
.л,tiсяцi,

ПоеоOuннi сереOньозваженi цiнu купiвлi,
проdажу елекmрuчноi' eHepeii' - цiнu (за 1
МВm*zоl) якi публitуюmься на Beб,calimi !П

<0ПЕРдТOР РИНКУ> за

посuланняJчI:

s : / /www. or ее. com.ua / index.php/pricectr за
вidповidну zoOuHy вiOповiOно?о розрахунковоео
лпtiсяця посmачання елекmрuчноi' eHepeii (6ез
ПДВ) у розOiлi <ПоаоOuннi сереOньозваженi
цiнu купiвлi-проOажу елекmрuчно|.' eHepzif> на
puHKy <на dобу напереd> у BiOnoBiOHiil mорzовiй
зонi;
mарuф (коефiцiенm) варmосmi послуе
посmачальнuка
(Т.посm= + 0,005 ерн.
mарuф, lцо включае в себе mарuф на послу2u з
переOачi елекmрuчноi' енерziI, mарuф на
зOiitснення операцiil купiвлi,проOажу на

http

Т.посm-

тп-

РДН/ВДР, сmавка BHecly на рееулювання
НКРЕКП mа iHtui liючi mарuфu, що переO6аченi

.
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Територiя, на якiй Вся територiя Украiни.
дiйсна комерцiйна
пропозицiя,
Торгова зона: ОЕС Украiни
торгQва зона
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оплата за постачання
Плановоzо обсяzу
електричноi енергii
здiйснюет ься Спо жuв ачем у
формi планових платежiв:
З.]_.

,,

й"*

,,,,,,

З.2, flo 15 числа
,L' мiсяцем,
Спожuвач

1) до Z5 числа мiсяця,

що

переду€ Розрахунковому мiсяцю,
Спожuвач сплачуе 500/о вiд суми
Плановоzо обсяеу споживання
енергii
електричноi
Р о з р аху нко в о ? о Mi ся ця ;

мiсяця, наступного за Розрахунковuм
здiйснюс остаточний розрахунок за

фактично поставлену у
електричну енергiю.

Розрахунковолlу Jvliсяцi

Остаточний розрахунок за фактично поставлену електричну
енергiю здiйснюеться на пiдставi рiзницi суми Факmuчноео

обсяеу електричноi енергiТ та суми Плановоzо обсяzу постачання
електричноi енергiТ.

З.3 Сума Плановоzо обсяzу постачання електричноi енергii
Розрахунковоzо ,vliсяця (Cylvta п,о,) обчислюсться за

формулою:
Сума п.о.- I|.по*Спо, де
цiна Плановоео обсяеу елекmрuчноi' eHepai[,
Ц.по вuзна ч ен а п. 1. 1. цi et Комерцitiн oi' пропозuцi[.
С.по

сереOньолчtiсячнuil

Плановuil

обсяе
посmачання елекmрuчноi' eHepeit, вuзначенuй

-

спожuвачем.
З.4.Сума Факmччноzо обсяеу (Сума ф.о.) електричноi енергii
обчислюсться за формулою:
Сума ф.о.=Щ*Ф.о.,де:

ц-

за Факmuчнuil обсяz елекmрuчноi' eHepzit,
вuзнач ен а п, 1. 2. цiеi' Комерцiilно[ пр опозuцii'

I_|iHa

Ф.о,

З.5. Сума переплати/недоплати Споживача, яка

виникла
енергii
електричноi
внаслiдок рiзницi суми Факmuчното обсяzу
та суми сплаченого Плановоzо обсяzу визначаеться пiсля
завершення Розрахунково2о лiсяця на пiдставi Акту передачiприйому електричноi енергii та Акту звiрки.
Сума переплати Споживача зарахову€ться в якостi попередньоi
оплати за наступний розрахунковий мiсяць.
За письмовим зверненням Спожuвача сума переплати може
бути повернута на поточний рахунок Спожuвача, якщо таке
звернення буде надiслано вiдповiдно протягом 20 календарних
днiв з дня отрим ання Посmачальнuкoи вiдповiдного звернення.

Сума недоплат

и

Спожuвача пiдлягаG сплатi як остаточний

розрахунок за спожиту електричну енергiю в порядки
4

Термiни (строки)
виставлення
paxyHKiB за

електричну
енергiю та термiни
(строки) ix оплати

передбаченому п. 4,2, цiсi Комерцiйноi пропозицii,
1) до 22 числа мiсяця, що передуе
4.1. Рахунки на
РозрахунковоJиу мiсяцю - рахунок на оплату
оплату за
50 % вiд суми Плановоао обсяzу постачання
постачання
Плановоео обсяеу

електричноi
енергii
надсилаються
посmачальнuком
в порядку,
передбаченому
!оеовором
вiдповiдно до

2) до t2

числа мiсяця насmупноzо за
Розрахунковuм мiсяцем - рахунок на оплату,
що вираховусться як рiзниця суми

Факmuчноео обсяеу електричноi енергii та
обсяеу 'постачання

суми

Плановоео

електричноi енергii.

граФiка
планових
платежiв у
наступнi строки:

4.Z. Остаточний розрахунок за поставлену у Розрахунковому
лtiсяцi електричну енергiю здiйснюсться на пiдставi рахунку на
оплату електричноi енергii, що надсиласться Спожuвачу не
пiзнiше 15 числа ruiсяця, наступного за РозрахунковlLм
мiсяцем разом iз Актом передачi-прийому електричноi енергiТ
та Актом звiрки в порядку, передбач еному ,Щоzоворо.л|ь
Оплата paxyHKiB на оплату електричноi енергii за ,Щоговором
ма€ бути здiйснена Спожuвачем у порядку, передбаченому
,Щоzовором та у строк визначений у рахунку, але не пiзнiше 3

(трьох) робочих днiв з моменту отримання

рахунку

Посmачальнuком у порядку, визначен ому ,Щоеовором (у випадку

надiслання Посmа"tальнuком скан-копiТ на Елекmронну аOресу
Спожuвач0 з подальшим налiсланням оригiналу на Пошmову
аOресу - не пiзнiше З робочих днiв з дня надiслання вiдповiдноТ
скан-копiiJ,
У разi якIцо осmаннiй dень провеdення плаmеuсу прuпаOае на
вuхiОнuil, свяmковuй або ocmaHHiti банкiвськuil 0ень мiсяця, Oнем

Оля зОiilснення плаmежу вважа€mься 0ень, що
BuxiOHotnty, свяmк

переOуе
dню,лцiся
m о осmанньому банкiвському

Споживачем здiйснюсr,ься опл;lта послуг з розподiлу
електричноi енергiТ 5езпосерелньо оператору системи

J

розподiлу.

В разi

6.

Розмiр пенi за
порушення строку
оплати або штраф

Il

в

Розмiр штрафу за
дострокове

розiрвання

,Щ,оzоворуу

випадках, не

]

несво€часних розрахункiв за отриману електричну
енергiю, Споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмiрi
подвiйноi облiковоi ставки НБУ, яка дiс на день прострочення
за кожен день прострочення. Споживач сплачуе суму боргу з
урахуванням положень, передбачених ст. 625 Щивiльного
кодексу Украiни.
Штрафнi санкцii сплачуються на рахунок Постачальника,
визначений у рахунку на оплату протягом 5 (п'яти) робочих
днiв з моменту отримання рахунку Постачальником (у випадку
надiслання Постачальником скан-копii на Електронну адресу з
подальшим надiсланням оригiiлалу - не пiзнiше 5 робочих днiв
з дня надiслання вiдгtовiдноТ скан-копiiJ у порядку,
передбаченому fl оговором.
Компенсацiя здiйсню€ться вiдповiдно до Порядку забезпечення
стандартiв якостl електропостачання та надання компенсацiй
споживачам за iх недотримання, що затверджений Постановою
НКРЕКП вiд1-2,06,201В Ns 375.
Вiдсутнiй

умовами ,Щ,оzовору

абсяzу або за

використання

Вiдсутнiй

елеiтричноi

енергii у обсязi
меншому, нiж
плановufr обсяz.
10

Коригування
плановuх обсяziв

10.1. У разi необхiднtlстi Спожuвач може

погодинно
енергii до
споживання
електричноi
скоригувати Плановuli обсяе
0В:00 години дня, що переду€ дню споживання електричноi
енергiТ. Вiдомостi про погOдинно скоригованi Плановi обсяzч
купiвлi електричноi енергiТ Спожuвач надае Посmачальнuку на
офiцiйну елекmронну пошmу dd.cez(Eukr.net, обов'язково у
форматi EXCEL та скановану копiю письмовоi вiДомостi про
скоригованi обсяги купiвлi електричноi енергii з подальшим
надiсланням не пiзнiше наступного робочого дня засобами
поштового зв'язку оригiналiв документiв на офiцiйну пошmову
постачальника.
10,2. Щомiсячно, не пiзнiше 9-00 години 15-го числа мiсяця
(включно), що передус РозрахунковоJчlу Jчliсяцю, Спожuвач надас
Посmачальнuку в письмовiй формi та на офiцiйну елекmронну
пошmуi centrenergozbut@ukr.net обов'язково у форматi EXCEL та
сканованою копiею письмовоТ вiдомостi про Плановi обсяеu
споживання електричноl егrергiТ погодинно на кожну добу в
Розрахунковому мiсяцi з подальшим надiсланням не лiзнiше
наступного робочого дня засобами поштового зв'язку

оригiналiв документiв на офiцiйну пошmову

аOресу

посmачальнuка,
Вiдомiсть про очiкуване споживання електричноi енергii мають
бути поданi Посmачальнuку за пiдписом уповноваженоi особи
Спожuвача, повноваження якоi встановлюються у порядку
передбаченому чи нним законодавством,
У разi надання вищезазначеноi вiдомостi з порушенням cTpoKiB,
передбачених цiею комерцiйною пропозицiею, вважаеться не
наданим.
Якщо Споживач не надав вiдомостi про очiкуване споживання
електричноi енергii, в способи передбаченi цiею комерцiйною
пропозицiею, то дiйсною вважаеться вiдомiсть, що надана
Споживачем Постачальнику останньою.

Плановi обсяги електричноi енергii на перший мiсяць
постачання визначено у таблицi:
об'скт
1клас, кВт.год
споживача

:1

epМlн дll
{оговор}4та умови
l

2 клас, кВт.год

ffоговiр набирас чittтнос-: :l ]FIя, наступного за днем отримання
ПосmачальнIlко,,,,i - _:..q9] -.:' ii€днсrння Спожuвача до умов
про пс;Jтi. :;: , ]_ ектJ]l.iчноi енергii споживачу, та
11
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Урахування пiльг,
субсидiй
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можливiсть
постачання
захищеним

споживдчарr

обраноi КомерцiйноI пропозицii. Якщо протягом трьох робочих
днiв пiсля отримання заяви-присднання Спожuбачу не буде
повiдомлено про невiдповiднiсть його критерiям обранiй
комерцiйнiй пропозицiТ, вона вважа€ться прийнятою
посmачальнuкол,
loeoBip дiс до моменту початку постачання електричноi енергii
споживачу iншим постачальником або у випадках дострокового
припинення, передбачених /о zoзop oJyl,
У разi, якщо на момент подання заяви-приеднання до,Щоаовору
на о6'ект Спожuвача було припинено постачання електричноi
енергii або надання послуг з розподiлу/передачi електричноi
енергiТ, постачання електричноi енергii здiйсню€ться пiсля
вiдновлення надання послуг з розподiлу/передачi електричноi
енергii.
Вiдсутне

Можливо, вiдповiдitо д() [[орядк1, забезпечення постачання
електричноi енергi[ захIII1lеIIим спожлjвачаN{, затвердженого
Постановою Кабiнету Milricr,1llB Украiни вiд27 грудня 201В р. N0
1,z09

3вiряння Факmuчноео обсяzу спожитоI електричноi енергii
проводиться

шляхоN1

повiдомлення

споживачем

Постачальнику фактичного обсягу спожитоi електричноi

Порядок звiряння
Факmччноео обсяеу
L4
електричноi
енергii

15

iffiпдu

енергii в розрахунковому перiодi до 09:З0 кожного ].-го числа
мiсяця наступнога за Розрахунковuм мiсяцем, в довiльнiй формi
порядку, передбаченому flоговором та спiвставлення
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факти.lних
облiку.
комерцiйного
вимiрювання за даними адмiнiстратора
В разi, якщо 1-ше число припада€ на вихiдний день та/або
державне свято, звiряння фактичного обсягу спожитоi
електричноi енергii проводиться в перший робочий день
мiсяця, наступного за Розрахунковим мiсяцем. _
Критерii, яким мас вiдповiдати особа, що обирас
комерцiйну пропозицiю
- особа е власником [користувачемJ о6'екта;
- наявний облiк електричноi енергii забезпечуе можливiсть
застосування цiн [тарифiв], пе/lедбачених даною комерцiйною
пропозицiсю;
- споживач присднався до умов договору споживача про
надання послуг з розподiлу електричноi енергii;
- перехiд прав та обов'язкiв до нового власника
(користувачаJ об'скта за договорами, укладеними'вiдповiдно
до Правил роздрiбного ринку електричноi енергii не потребуе
додаткових узгоджень.
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Iнформування Споживача, з яким укладено ,Щоговiр, про змiни
в умовах ffоговору, про закiнчення TepMiHy дii, змiну тарифiв,
суми до сплати по рахунках, виставлених згiдно з умовами
{оговору, строки iх оплати, надсилання попередження про
вiдключення за заборгованiсть, iншу iнформацiю, яка
стосуеться взасмовiдносин CTopiH або може бути корд!цq!qд4д

Споживача, може здiйснrоватися шляхом

направлення

вiдповiдноi iнформацii:

- через особистий кабiнет на офiцiйному

сайтi

Постачальника у мережi IHTepHeT,
- засобами електронного зв'язку на офiцiйну елекmронну
пошmу вказану у заявi-при€днання до умов договори
- СМС-повiдомленням на номер, зазначений у заявiприеднання до умов договору,
обслугов1, lJa,i lI-1 я спо)t(ивачiв,,гощо.
t

Пiсля прийняття Спожuвачем цiеi комерцiйноi пропозицii, внесення змiн до неi
можливе лише за взаемною згодою CTopiH або в порядку, встановленому чинним
законодавством.
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