
Комерційна пропозиція №12 ZHOEK-

Можливість застосування добових цін

Для споживачів, прилади комерційного обліку електричної енергії на об'єкті яких є
інтервальними (погодинними) та які відповідають вимогам Кодексу комерційного
обліку електричної енергії в частині забезпечення дистанційного зчитування,
обробки, зберігання та передачі Оператору системи погодинних даних приладів
комерційного обліку вартість електричної енергії можливо за домовленістю сторін
розраховувати на підставі фактичного погодинного графіку споживання
електричної енергії по об’єкту Споживача та погодинних цін закупівлі електричної
енергії на всіх сегментах ринку.

Додаток № 2 до договору про 
постачання електричної енергії 
споживачу 

для споживачів за «вільними цінами» із середньомісячним споживанням 
від 50 тис.кВт.год до 200 тис.кВт.год

(за виключенням фізичних осіб, які використовують електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб,  що 
не включають професійну та/або господарську діяльність)

Ціна електричної енергії 

Предмет комерційної пропозиції Постачання електричної енергії як товарної продукції.

Примітка. В ціну постачання не включений тариф на послуги з передачі 
електричної енергії ДП "НЕК "Укренерго" (0,34743 грн за кВт/год).

ОР

Ціна постачання електричної енергії встановлюється для кожного Споживача 
індивідуально.

Територія здійснення діяльності з постачання 
електричної енергії

Житомирська область та всі регіони України, крім тимчасово окупованих територій.

Розрахунковий період Календарний місяць з першого по останнє число включно.

Спосіб оплати 

Споживач здійснює попередню оплату наступним чином: 
1. - до 01 числа розрахункового місяця - платіж у розмірі 50% від суми очікуваного
споживання електроенергії  в розрахунковому періоді; 
- до 15 числа розрахункового місяця - платіж у розмірі 50% від суми очікуваного

споживання електроенергії  в розрахунковому періоді;
 
У разі якщо вартість спожитої електроенергії перевищить вартість заявлених
договірних величин, остаточний розрахунок протягом п’яти робочих днів від дня
отримання рахунка.

Термін надання рахунку за спожиту 
електричну енергію та строк його оплати

По закінченню розрахункового місяця, Постачальник до 5 числа наступного за
розрахунковим надає Споживачу рахунок на оплату за фактично спожиту
електричну енергію у попередньому місяці (у разі якщо вартість спожитої
електроенергії перевищить вартість заявлених договірних величин). Строк оплати
рахунків вказується у кожному окремому рахунку та не може бути меншим ніж 5
робочих днів з моменту надання відповідного рахунку Споживачу.

Надання обсягів споживання електроенергії

Споживач не пізніше 10 числа місяця, що передує розрахунковому зобов'язаний
подати План-графік обсягів постачання електричної енергії по об'єктах Споживача
на яких впроваджено АСКОЕ/ЛУЗОД, згідно додатку до комерційної пропозиції.
Загальні обсяги постачання електричної енергії повинні відповідати Додатку № 3
до договору. 

Умови зміни обсягів споживання електричної 
енергії в розрахунковому періоді

У разі необхідності Споживач може не пізніше ніж за 5 календарних днів до
запланованої дати коригування обсягів постачання електричної енергії
збільшити/зменшити замовлений обсяг постачання електричної енергії. Підставою
для збільшення обсягу постачання електричної енергії Постачальником
Споживачу, є 100%-кова попередня оплата Споживачем додатково заявленого
обсягу електричної енергії та письмове звернення Споживача до Постачальника,
надіслане у встановлений термін.

За невідповідність заявленим обсягам 
споживання

У разі відхилення фактичного обсягу споживання електричної енергії від
прогнозованого за розрахунковий місяць:
- споживач в якого впроваджено АСКОЕ/ЛУЗОД на величину, що перевищує 1,5%

План-графіку обсягів постачання електричної енергії по-об'єктах споживача, ціна
купівлі на сегментах ринку за 1 кВт*год. збільшується у розмірі 49%. 
- споживач без АСКОЕ/ЛУЗОД на величину, що перевищує 5% заявленого обсягу
постачання електричної енергії згідно дод.№3 до Договору про постачання
електричної енергії споживачу, ціна купівлі на сегментах ринку за 1 кВт*год.
збільшується у розмірі 49%. 
Примітка. Відповідно до розділу 6 "Правил ринку" у разі виникнення небалансу
(перевищення/зменшення заявленого обсягу споживання) Постачальник
зобов'язаний забезпечити фінансові гарантії на вартість небалансів.



Вимоги до передачі даних АСКОЕ (ЛУЗОД)

Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) або
локальне устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) мають відповідати вимогам
Кодексу комерційного обліку електричної енергії. В разі виходу з ладу
розрахункових приладів диференційного (погодинного) обліку споживання
електроенергії (складових вимірювального комплексу) у точці обліку Споживача,
якому Постачальник постачає електричну енергію, використовуються дублюючі
прилади диференційного (погодинного) обліку (складові вимірювального
комплексу), а у разі їх відсутності визначення обсягів споживання по таких точках
обліку Споживача здійснюється за середньодобовим графіком споживання
електроенергії попереднього розрахункового періоду (до моменту виходу з ладу
розрахункового приладу диференційного (погодинного) обліку споживання), про
що Споживач повідомляє Постачальника протягом розрахункового періоду.
Споживач зобов’язаний в термін не більше одного місяця відновити погодинний
розрахунковий облік і письмово повідомити про це Постачальника.

Спосіб отримання рахунку

Споживач отримує рахунок в зручний для нього спосіб:
- в структурних підрозділах Постачальника;
- через особистий електронний кабінет;
- факсимільним зв’язком;
- поштовим зв’язком;
- електронною поштою.

Оплата послуг з розподілу електричної енергії
Оплата здійснюється на поточний рахунок відповідного оператора системи
розподілу , який зазначений у договорі про розподіл електричної енергії.

Термін дії Договору

Договір про постачання електричної енергії діє по 30.09.19р, а в частині
розрахунків договір діє до повного їх виконання. Договір вважається продовженим
на кожний наступний квартал, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору
жодною із сторін не буде заявлено про припинення або перегляд його умов.

Термін дії комерційної пропозиції З 01.07.2019 року по 30.09.2019 року.

Розмір штрафу за дострокове розірвання 
Договору 

У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Споживача, Споживач
сплачує вартість заявленого місячного обсягу електричної енергії.

Компенсація Споживачу за недотримання 
Постачальником комерційної якості надання 
послуг

Розмір компенсації Споживачу за недотримання Постачальником якості надання
комерційних послуг надається в обсягах та у порядку, який затверджений
Постановою НКРЕКП.

Інші умови

У разі внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" ціна
постачання електричної енергії може змінитися, в даному випадку буде надано
нову комерціну пропозицію на двостороннє узгодження.
Для забезпечення взаємодії між Споживачем та Постачальником та врегулювання
питань що стосуються способу оплати, умов комерційної пропозиції Споживач
може звернутися за тел. 067-414-74-39, інших питань що стосуються укладання
договору з Постачальником за тел. 067-414-70-48.

Підписи сторін
Постачальник Споживач
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