
Комерційна пропозиція №12 ZHOEK - ОР

Цп - ціна на послуги, пов'язані з постачанням  електричної енергії споживачу, грн./кВт*год.

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

Ціна електричної енергії 

Ціна на електричну енергію (грн. за 1 кВт*год без ПДВ) для об'єктів Споживача визначається за формулою:
Ц(спож) = Ц(фср) + Цп + Тпередача, (грн./кВт*год)
де:
Ц(фср) - фактична середньозважена ціна купівлі електричної енергії для Споживача на ринках електричної
енергії за розрахунковий місяць, грн./кВт*год, (з урахуванням зборів та платежів, що передбачені чинним
законодавством України);
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Тпередача - тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК "Укренерго".
Ціна на електроенергію для Споживача Ц(спож) та/або її складові можуть додатково включати всі обов'язкові
податки (крім ПДВ, що обліковується окремо), збори платежі, що передбачені правилами ринків електроенергії,
законодавством та іншими нормативними документами (зокрема акцизний податок; внески на регулювання;
вартість послуг Оператора ринку, що надаються на РДН/ВДР тощо).
Всі складові ціни, крім Цп, є такими що не залежать від Постачальника, та можуть бути змінені в рамках даної
комерційної пропозиції з терміновим повідомленням Споживача про зміни.
Порядок формування ціни, встановлений в комерційній пропозиції, може бути змінений. Про зміну Споживач
буде повідомлений не пізніше, ніж за 20 днів до дати початку дії зміни, шляхом направлення Постачальником
Повідомлення Споживачу про внесення змін до "комерційної пропозиції"  та викладення її в новій редакції.

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)

Предмет комерційної пропозиції Постачання електричної енергії як товарної продукції.

Споживач отримує рахунок в зручний для нього спосіб:
- в структурних підрозділах Постачальника;

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.

Умови зміни обсягів споживання 
електричної енергії в 
розрахунковому періоді

Споживач має право один раз на місяць, але не пізніше 15 числа розрахункового місяця звернутися до
Постачальника із відповідною письмовою заявою щодо збільшення, або зменшення договірних величин
постачання електричної енергії розрахункового місяця та один раз на місяць, але не пізніше 20 числа
розрахункового місяця звернутися до Постачальника із відповідною письмовою заявою щодо збільшення, або
зменшення договірних величин постачання електричної енергії місяця наступного за розрахунковим. При
цьому, Споживач повинен здійснити оплату не пізніше 4-го робочого дня від дати отримання додаткового
рахунку від Постачальника на збільшений обсяг електричної енергії

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.

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 

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;
2. - за індивідуальним погодженим графіком.
- остаточний розрахунок протягом п’яти робочих днів від дня отримання рахунка по фактичній ціні що склалася
у розрахунковому місяці,  визначається за формулою: 
Ц(спож) = Ц(фср) + Цп + Тпередача, (грн./кВт*год).

цін 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.

Спосіб отримання рахунку

- 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.



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

Термін дії комерційної пропозиції

З 01.11.2020 року.
Комерційна пропозиція вважається продовженою на кожний наступний місяць, якщо не пізніше, ніж за 21 день
до кінця місяця Постачальник не надав нову редакцію комерційної пропозиції (або зміни до даної комерційної
пропозиції), шляхом направлення Постачальником Повідомлення Споживачу про внесення змін до
"Комерційної пропозиції" та/або викладення її в новій редакції. Споживач має або погодитись з
запропонованою Постачальником комерційною пропозицією в новій редакції (шляхом її підписання або
здійснення оплати рахунку, що буде розрахований відповідно до комерційної пропозиції в новій редакції) або
надати письмові заперечення. Ненадання Споживачем Постачальнику письмових заперечень проти
продовження договірних відносин на умовах "Комерційної пропозиції" в новій редакції та продовження
фактичного споживання Споживачем електричної енергії - засвідчує факт погодження Споживача з
комерційною пропозицією в новій редакції та прийняттям на себе нових (змінених) зобов’язальних умов.
Якщо Споживач не погоджується з запропонованою Постачальником комерційною пропозицією в новій
редакції, то він повинен повідомити про це Постачальника протягом 5-ти робочих днів з дня отримання
Повідомлення про внесення змін до комерційної пропозиції від Постачальника. В такому разі дія договору
припиняється.

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.

Термін дії Договору

Договір про постачання електричної енергії діє по 31.12.20р, включно, а в частині розрахунків (в т.ч. повної
оплати заборгованості, включаючи штрафні санкції) договір діє до повного їх виконання. Договір вважається
продовженим на кожний наступний рік, якщо за 21 день  до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не 
буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов, але в ніякому разі не більше ніж термін дії
Договору споживача про надання послуг розподілу електричної енергії.
Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши Споживача про це за місяць до
очікуваної дати розірвання, у випадках якщо:
- споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з договором, за умови, що
постачальник здійснив попередження споживачу про можливе розірвання цього договору;
- споживач іншим чином суттєво порушив умови цього договору, і не вжив завходів щодо усунення такого
порушення в строк, що становить 5 робочих днів.
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Житомирської міської ради
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Інші умови
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


