Додаток № 2 до договору про
постачання електричної енергії
споживачу

Комерційна пропозиція №2

ZHOEK - UV - О/Р

для споживачів за «вільними цінами»
(за виключенням фізичних осіб, які використовують електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або
господарську діяльність)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (далі – ТОВ «ЖОЕК» та/або Постачальник) здійснює
діяльність на території України на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу виданої згідно Постанови НКРЕКП від
14.06.2018 №429 пропонує наступну комерційну пропозицію.
Ця комерційна пропозиція розроблена з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та у відповідності до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил
роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ), затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312.

Предмет комерційної пропозиції

Постачання електричної енергії Споживачу як товарної продукції.

Територія дії комерційної пропозиції

ТОВ «ЖОЕК» здійснює діяльність з постачання електричної енергії на території України (крім
тимчасово окупованих територій).

Термін дії та умови прийняття
комерційної пропозиції

З 01.01.2021 року. У разі внесення змін до комерційної пропозиції, Постачальник не пізніше ніж за 21
день до дати початку дії даної або нової комерційної пропозиції зобов’язаний надати Повідомлення
Споживачу про зміни до публічної чи індивідуальної комерційної пропозиції. Споживач має погодитись
з умовами даної або нової комерційної пропозиції, або направити Постачальнику письмові
заперечення протягом 5-ти робочих днів з дня отримання комерційної пропозиції та ініціювати
розірвання Договору шляхом підписання відповідної додаткової угоди. В такому разі Споживач не
сплачує штрафні санкції чи інші фінансові компенсації Постачальнику. Якщо Споживач не надав
Постачальнику письмові заперечення у встановлений строк та не ініціював розірвання Договору,
вважається, що він погодився з умовами даної або нової комерційної пропозиції. Також фактом
прийняття (погодження) умов даної або нової комерційної пропозиції є її підписання або здійснення
оплати рахунку, що буде розрахований відповідно до умов даної або нової комерційної пропозиції, чи
продовження фактичного споживання Споживачем електричної енергії.
Ціна на електричну енергію для об’єктів Споживача визначається за формулою:
Ц = k*(Цconst + Тпередача), грн./кВт*год без ПДВ,
Цconst (визначається індивідуально)

Ціна

де
Ц – кінцева ціна для споживача, грн./кВт*год без ПДВ;
Цconst – фіксована ціна, яка включає в себе такі складові витрат як купівля електроенергії на
сегментах ринку електричної енергії та послуги з постачання, грн./кВт*год без ПДВ.
Тпередача – регульований тариф на послуги з передачі електричної енергії, який затверджується
Постановою НКРЕКП, грн./кВт*год без ПДВ;
k – коефіцієнт, що залежить від порядку та строків оплати споживача, та для даної комерційної
пропозиції дорівнює 1 (для попередньої оплати). У разі недотримання Споживачем порядку та строків
оплати, зазначених в даній комерційній пропозиції (невиконання попередньої оплати), Постачальник
має право застосувати в поточному або в наступному розрахунковому періоді коефіцієнт k, що
дорівнює 1,05.
Ціна на електричну енергію включає в себе складові витрат, які не залежать від Постачальника,
зокрема Тпередача та купівля електроенергії на сегментах ринку електричної енергії. У разі зміни цих
складових Постачальник має право змінити ціну на електричну енергію та/або провести перерахунок,
про що Споживача буде повідомлено через особистий кабінет, та/або сайт Постачальника, та/або
шляхом надання нової комерційної пропозиції у встановлені ПРРЕЕ терміни.

Розрахунковий період

Календарний місяць.

Порядок, спосіб та строки оплати

Попередня оплата: Оплата здійснюється шляхом перерахування 100% вартості договірних обсягів
постачання електроенергії на розрахунковий період, зазначених в додатку №3 «Договірні обсяги
постачання електричної енергії» до Договору, на підставі рахунку на попередню оплату наданого
Постачальником або визначеного Споживачем самостійно не пізніше ніж за
5 робочих днів до початку розрахункового періоду.
Сума попередньої оплати визначається шляхом множення відповідного договірного обсягу
постачання електричної енергії на ціну, визначену згідно умов даної комерційної пропозиції та
підлягає оплаті незалежно від отримання рахунку Постачальника.
Остаточний розрахунок: проводиться за фактично спожиту електричну енергію.
У разі не зазначення Споживачем у платіжному документі періоду, за який проводиться оплата,
Постачальник має право зарахувати сплачені кошти в погашення заборгованості з найдавнішим
терміном виникнення.

Визначення обсягів спожитої
електроенергії

Обсяги спожитої та розподіленої Споживачу електричної енергії визначаються Оператором системи.

Визначення договірних величин
споживання електричної енергії

Договірні величини (обсяги) споживання (постачання) електричної енергії визначаються відповідно до умов
додатку № 3 «Договірні величини споживання електричної енергії» до Договору про постачання електричної
енергії споживачу. Споживач має право один раз на місяць, але не пізніше до 25 числа розрахункового місяця
звернутися до Постачальника із відповідною письмовою заявою щодо збільшення/зменшення договірних
величин. Звернення Споживача щодо коригування обсягу задовольняється Постачальником автоматично. При
цьому, Споживач повинен здійснити оплату не пізніше 4-го робочого дня від дати отримання додаткового
рахунку від Постачальника на збільшений обсяг електричної енергії. У разі ненадання Споживачем величин
споживання електричної енергії, договірні величини (обсяги) споживання (постачання) електричної енергії на
розрахунковий період встановлюються Постачальником на основі фактичних значень обсягу спожитої
електричної енергії за аналогічний розрахунковий період попереднього року.

По закінченню розрахункового періоду Постачальник здійснює остаточний розрахунок (перерахунок)
за фактичним обсягом споживання електричної енергії та до 7-го числа, місяця наступного за
розрахунковим надає Споживачу рахунок-фактуру на оплату за фактично спожиту електричну енергію
у розрахунковому періоді. Датою вручення рахунку є дата його відправки будь-яким з наступних
способів: електронною поштою, через особистий електронний кабінет, отримання нарочно та іншим
Термін надання рахунку за електричну способом узгодженим зі Споживачем.
Споживач здійснює оплату зазначеного вище рахунку протягом 5 робочих днів від дня отримання
енергію та строк його оплати
рахунку.
У випадку припинення (або розірвання) Договору, у т.ч. дострокового, Споживач зобов’язаний
оплатити Постачальнику остаточний (додатковий) рахунок за спожиту електричну енергію за
фактичним результатом розрахункового(их) періоду(ів). Споживач здійснює оплату протягом 5
робочих днів від дня отримання даного рахунку.
Відшкодування збитків за відхилення
від договірних величин споживання
Відсутні.
електричної енергії
Спосіб оплати за послуги з розподілу
електричної енергії

Розмір пені за порушення строку
оплати та/або штраф

Споживач здійснює оплату на поточний рахунок відповідного оператора системи розподілу , який
зазначений у договорі про розподіл електричної енергії.
У разі, якщо Споживач порушив терміни оплати обумовлених даною комерційною пропозицією
платежів, Споживачу нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день
прострочення, до дати повної оплати заборгованості. Крім того, Споживач зобов’язаний сплатити
суму боргу з урахуванням індексу інфляції та 3% річних. Пеня та інші штрафи сплачуються на
поточний рахунок Постачальника електричної енергії, який вказується в рахунках, протягом
5 робочих днів з дня їх отримання.

Компенсація за недотримання
постачальником комерційної якості
надання послуг

Компенсація надається згідно порядку та в розмірах, що затверджені Регулятором.

Урахування пільг, субсидій

Не надаються.

Термін (строк) дії Договору про
постачання електричної енергії

Штраф за дострокове припинення
(розірвання) дії Договору про
постачання електричної енергії

Договір про постачання електричної енергії споживачу набирає чинності з дати підписання
(акцептування) Споживачем заяви–приєднання до Договору і діє по 31.12.2023 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 календарний рік, якщо за 20 днів
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 на термін дії Договору споживача про надання
послуг з розподілу електричної енергії.
Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати Договір достроково, повідомивши
Споживача про це не пізніше ніж за 20 днів до передбачуваної 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 Договору;
- Споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору і не вжив заходів щодо усунення
таких порушень в строк, що становить 10 робочих днів.
У разі дострокового припинення (розірвання) Договору про постачання електричної енергії за
ініціативою Споживача, Споживач зобов'язаний сплатити Постачальнику штраф у розмірі вартості
електричної енергії, замовленої Споживачем, як договірний обсяг постачання в місяці, в якому
Постачальником було отримано повідомлення про дострокове припинення (розірвання) Договору.
Договірний обсяг постачання визначається відповідно до Додатку №3 «Договірні обсяги постачання
електричної енергії споживачу» до Договору, вартість визначаються шляхом множення відповідного
договірного обсягу постачання електричної енергії на ціну, визначену з урахуванням пункту «Ціна»
цієї комерційної пропозиції.

Підписавши (акцептувавши) комерційну пропозицію, Споживач бере на себе зобов’язання виконувати всі її умови.
Ця комерційна пропозиція не передбачає можливість постачання захищеним споживачам.
На теперішній час Ви маєте можливість ознайомитись з інформацією про постачання електричної енергії Споживачу (зокрема формою Договору та додатками до нього) на
офіційному сайті ТОВ «ЖОЕК» - https://www.ztoek.com.ua/kutok-spozhivacha/.
ТОВ «ЖОЕК» зобов’язується надавати Споживачу вільний доступ до інформації, безпосередньо пов’язаної з виконанням укладених з ним договорів та здійсненням комерційних
розрахунків, або будь-якої іншої інформації, пов’язаної з постачанням йому електричної енергії, та сподівається на плідну подальшу співпрацю.
Ця комерційна пропозиція є невід’ємною частиною Договору про постачання електричної енергії споживачу.

Підписи сторін
Постачальник

Споживач
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