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ПУБЛІЧНА КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
(фіксована)
ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК» (далі – Постачальник) є українською національною
енергопостачальною компанією, повноправним учасником Оптового ринку електроенергії України
діяльність якого поширюється на всю територію України.
Дана комерційна пропозиція є найбільш прогнозованим, простим, прозорим та стабільним варіантом
розрахунку ціни. Проте за бажанням Клієнту наша Компанія готова надати інші варіанти комерційних
пропозицій з прив’язкою до організованих сегментів закупівлі електричної енергії.
Термін дії комерційної пропозиції: до 01.04.2020 року.
Умови:
Ціна (тариф)
електричної енергії

Пропозиція:
Даною комерційною пропозицією передбачається фіксований двозонний
тариф (день/ніч)*:
- 1,11828 грн./кВт*год** без ПДВ для годин мінімального навантаження,
тобто для нічних годин (період з 00:00 до 08:00 і з 23:00 до 24:00 години);
- 2,24039 грн./кВт*год** без ПДВ для годин максимального навантаження,
тобто для денних годин (період з 08:00 до 23:00 години).
* - двозонний тариф може бути застосованим для будь-якої точки комерційного
обліку, відсутні буд-які вимоги до функціонала лічильників та необхідність їх
додаткової параметризації. Розрахунок виконується по погодинному графіку
споживання, що фіксується інтегральними лічильниками, які інтегровані до АСКОЕ
оператора системи розподілу (ОСР) чи іншого постачальника послуг комерційного обліку
електроенергії (ППКО) (споживачі групи «а») або по «графіку області», що надає ОСР для
не інтегральних лічильників та/або лічильників не інтегрованих до АСКОЕ ОСР чи ППКО
(споживачі групи «б»);
** - в фіксовані тарифи закладено тариф на послуги з передачі електричної енергії
мережами оператора системи передачі (ОСП) в розмірі 0,11654 грн./кВт*год (Постанова
НКРЕКП від 30.08.2019р. №1781). При зміні даного тарифу в будь яку сторону аналогічно
зміняться фіксовані зонні тарифи. Дані фіксовані тарифи не включають тариф на
послуги з розподілу електроенергії в мережах ОСР, які споживач сплачує самостійно.

Фактична ціна електричної енергії розраховується за формулою:
Цфакт = Копл ∗
факт

(Вніч + Вдень )
Смісяць

, де

Ц
– фактична ціна електричної енергії у розрахунковому місяці поставки,
грн./кВт*год без ПДВ;
Копл – коефіцієнт, що залежить від вибраного варіанту оплати (див. Порядок
оплати):
- Копл= 1 при 100% передоплаті;
- Копл= 1,01 при оплаті двома платежам (50/50%);
- Копл= 1,02 при оплаті чотирма частинами по графіку.
Вніч – вартість нічної зони споживання, визначається як добуток фактичного
обсягу споживання у нічній зоні споживання на ціну нічної зони
1,11828 грн./кВт*год, грн. без ПДВ;
Вдень – вартість денної зони, визначається як добуток фактичного обсягу
споживання у денній зоні споживання на ціну денної зони 2,24039 грн./кВт*год,
грн. без ПДВ;

Смісяць – фактичний обсяг споживання споживача у розрахунковому місяці,
кВт*год.

Порядок оплати

Розмір пені та/або
штрафу
Розмір штрафу за
розірвання
Договору
Плата за
небаланси

Орієнтовна вартість заявленого обсягу споживання електричної енергії
визначається як добуток заявленого на розрахунковий період обсягу споживання
на прогнозований середній тариф для споживача (для перших місяців постачання),
або фактичний тариф, що склався в минулому розрахунковому періоді:
Во = Цпр(факт) ∗ Спрогн.місяць, де
о
В – орієнтовна вартість заявленого обсягу споживання електричної енергії на
відповідний розрахунковий період, грн.;
Цпр(факт) – прогнозний середній тариф для споживача (визначається на основі
форми графіка споживання) або приймається рівним фактичному тарифу, що
склався в минулому розрахунковому періоді, грн./кВт*год.
Спроогн.місяць – прогнозний обсяг споживання розрахункового місяця
постачання електричної енергії (надається Споживачем), кВт.*год.
Податок на додану вартість (ПДВ) нараховується додатково.
1.1. Передплата.
Не пізніше 25 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю в обсязі 100%
від орієнтовної вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії;
або:
1.2. Оплата двома платежами.
Перший платіж – не пізніше 25 числа місяця, що передує розрахунковому
місяцю в обсязі 50% від орієнтовної вартості заявленого обсягу споживання
електричної енергії;
Другий платіж – не пізніше 10 числа розрахункового місяця в обсязі 50%.
або:
1.3. Оплата чотирма платежами.
Перший платіж – не пізніше 20 числа місяця, що передує розрахунковому
місяцю в обсязі 10% від орієнтовної вартості заявленого обсягу споживання
електричної енергії;
Другий платіж – не пізніше 25 числа місяця, що передує розрахунковому
місяцю в обсязі 30%;
Третій платіж – не пізніше 5 числа розрахункового місяця в обсязі 30%;
Четвертий платіж – не пізніше 15 числа розрахункового місяця в обсязі 30%.
Остаточний розрахунок за куплену Споживачем у Постачальника
електроенергію в розрахунковому місяці здійснюється Споживачем до 14-го
(включно) числа місяця, наступного за розрахунковим. Розмір платежу
визначається, як різниця між вартістю електроенергії, зазначеної в Акті постачанняприйняття електричної енергії та сумою здійснених Споживачем попередніх оплат
за розрахунковий місяць.
У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла
в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно виконаного грошового
зобов’язання, за кожен день прострочення.
НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.
НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.
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