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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГРОАКВАРЕСУРС»
54017, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Севастопольська, буд. 21,
тел./факс: (0512) 67-03-35; e-mail: agroakvaresurs@ukr.net;
www.agroakvaresurs.com.ua

Додаток №2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
від «__»_________20__ р.
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
«МАЛА НЕПОБУТОВА І»
ТОВ «АГРОАКВАРЕСУРС» (далі – Постачальник), яке діє на підставі ліцензії з постачання
електричної енергії споживачу, виданої постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), № 236 від 22.02.2019 р., є
українською енергопостачальною компанією, повноправним учасником Оптового ринку
електроенергії України та здійснює свою діяльність на всій території України.
Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності до норм Закону України «Про ринок
електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), Цивільного кодексу та Господарського кодексу
України.
Предмет комерційної пропозиції: постачання електричної енергії.
Критерії, яким має відповідати особа, що обирає дану комерційну пропозицію:
- споживач із дозволеною до використання потужністю до 50 кВт;
- споживач не є бюджетною установою;
- споживач приєднався до умов договору (уклав договір) споживача про надання послуг з
розподілу (передачі) електричної енергії з оператором(ами) системи, на території діяльності
якого(их) до електричних мереж приєднані електроустановки споживача, та має паспорт
точки розподілу (передачі);
- споживач є власником (користувачем) об’єкту, а за його відсутності, земельної ділянки;
- за об’єктом(ами) споживача немає заборгованості перед Постачальником за договорами,
які були укладені раніше;
- перехід прав та обов’язків до нового власника (користувача) об’єкта за договорами,
укладеними відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, не потребує
додаткових узгоджень.
Термін дії комерційної пропозиції: до 31.12.20__ року. Ця комерційна пропозиція та договір
про постачання електричної енергії споживачу № __________ від __________ вважаються
продовженими на наступний календарний рік, якщо за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до
закінчення терміну дії цієї комерційної пропозиції Договору № __________ від __________
жодна із сторін не направила письмове повідомлення про свій намір припинення їх дії або
внесення змін до них. Закінчення строку дії Договору № __________ від __________ не звільняє
Сторони від повного виконання та відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії
цього Договору.

Споживач
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Умови:

Пропозиція:
Розрахунковим періодом за Договором є календарний місяць.
Ціна (тариф) за фактично спожиту електричну енергію визначається на
підставі фактичних показів комерційних засобів обліку електричної
енергії наступним чином:
Вфакт = (Цф + Цп + ЦоРДН/ВДР+ Цпостач)*Оф,

Фактична вартість
електричної енергії

Цф – фактична середньозважена ціна купівлі електричної енергії на
організованих сегментах ринку електроенергії за 1 кВт*год з урахуванням
вартості розподілу небалансів та всіх обов'язкових податків (крім ПДВ, що
облікується окремо), що передбачені законодавством та іншими
нормативними документами.
ЦоРДН/ВДР – тариф (ціна) здійснення операцій купівлі-продажу на
РДН та ВДР, погоджено Постановою НКРЕКП від 11.06.2021 № 971 з
18.06.2021 на рівні 0,00323 грн./кВт*год без ПДВ;
Цп – ціна (тариф) на послуги з передачі електричної енергії,
затверджено Постановою НКРЕКП від 09.12.2020 № 2353 з 01.01.2021 на
рівні 0,29393 грн./кВт*год без ПДВ;
Оф – об’єм фактично спожитої електричної енергії у розрахунковому
періоді, що визначається за фактичними показами комерційних засобів
обліку електричної енергії;
Цпостач = 0,10 грн./кВт*год без ПДВ.
Розмір податку на додану вартість, що нараховується при проведенні
операцій купівлі-продажу електричної енергії відповідно до законодавства
України, вказується окремо.

Коригування договірних
величин
електроспоживання
Спосіб оплати за
надання послуг з
розподілу електричної
енергії

Споживач має право коригувати прогнозні обсяги споживання у
розрахунковому місяці, надавши відповідну заяву до Постачальника за 2
дні до дня, з якого змінюється споживання.
Оплата за надання послуг з розподілу електричної енергії здійснюється
(обрати один із запропонованих варіантів):

o споживачем на рахунок оператора системи розподілу;
o через постачальника електричної енергії.
Оплата електричної енергії здійснюється до 1-го числа у формі 100%
попередньої оплати заявлених Споживачем обсягів споживання на
наступний розрахунковий період з остаточним перерахунком за фактично
відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку.
Вартість прогнозованого споживання визначається за наступною
формулою:

Порядок (графік) оплати

Взаяв = Wзаяв*(ЦсРДН/ВДР + Цп + ЦоРДН/ВДР + Цпостач),
де Wзаяв – заявлені споживачем обсяги споживання на розрахунковий
період;
ЦоРДН/ВДР – тариф (ціна) здійснення операцій купівлі-продажу на
РДН та ВДР, погоджено Постановою НКРЕКП від 11.06.2021 № 971 з
18.06.2021 на рівні 0,00323 грн./кВт*год без ПДВ;
Споживач
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Цп – ціна (тариф) на послуги з передачі електричної енергії,
затверджено Постановою НКРЕКП від 09.12.2020 № 2353 з 01.01.2021 на
рівні 0,29393 грн./кВт*год без ПДВ;
ЦсРДН/ВДР – середньозважена ціна (тариф), що склалася на ринку «на
добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в розрахунковому періоді,
що передує періоду постачання електричної енергії.
По закінченню розрахункового періоду Постачальник до 10-го числа
місяця, наступного за розрахунковим, надає Споживачу рахунок на оплату
за фактично спожиту електричну енергію у попередньому місяці. Якщо
фактичне споживання електричної енергії виявиться більшим, ніж
очікуване, різниця між сумою планових платежів та вартістю фактично
спожитої електроенергії має бути сплачена не пізніше, ніж до 15:00
години 15-го числа. Якщо фактичне споживання електричної енергії
виявиться меншим, ніж очікуване, надлишкові кошти зараховуються як
оплата наступних платежів.
Датою оплати рахунку вважається дата надходження коштів на рахунок
постачальника електричної енергії.
Врегулювання
небалансів електричної
енергії з урахуванням
вимог ринку
електричної енергії

Споживач зобов’язаний нести фінансову відповідальність за небаланси
внаслідок недотримання ним щогодинного споживання відповідно до
наданих постачальнику очікуваних обсягів споживання електричної
енергії на розрахунковий період.

Компенсація споживачу
за недодержання
Постачальником якості
надання комерційних
послуг

Компенсація здійснюється відповідно до Порядку забезпечення
стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам
за їх недотримання, що затверджений Постановою НКРЕКП №375 від
12.06.2018 року зі змінами та доповненнями.

Розмір неустойки (пені,
штрафу) за порушення
строку оплати

За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням
термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує
Постачальнику пеню у розмірі 1% від суми заборгованості за кожний день
прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Нарахована
сума штрафу має бути сплачена Споживачем протягом 5 робочих днів з
дня отримання рахунку.
Сплата неустойки (пені, штрафу) не звільняє винну сторону від
виконання зобов'язань за Договором. Нарахування неустойки
здійснюється за весь період прострочення виконання зобов'язання.
Сторони домовились, що позовна давність по всім зобов’язанням, що
випливають із прострочення оплати за Договором, у тому числі щодо
неустойки складає 4 (чотири) роки.

Розмір штрафу за
дострокове розірвання
Договору

Відсутній за умови попередження постачальника за 21 день до дати
розірвання Договору та відсутності заборгованості за спожиту електричну
енергію. В іншому випадку споживач виплачує постачальнику штраф у
розмірі вартості фактичного обсягу споживання електричної енергії за
останній місяць, в якому йому постачалася електроенергія.

Розірвання Договору за
ініціативою
Постачальника

Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати Договір
достроково, повідомивши Споживача про це письмово за 20 днів до
передбачуваної дати розірвання (припинення) договору, 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
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Можливість надання
пільг, субсидій

- споживач іншим чином суттєво порушив умови договору і не вжив
заходів щодо усунення такого порушення в строк, що становить 10
(десять) робочих днів від дня отримання вимоги Постачальника про
усунення порушень.
Припинення дії договору в такому разі здійснюється в
односторонньому порядку, без необхідності отримання згоди на це від
Споживача, через 20 днів з моменту направлення Постачальником
Споживачу повідомлення про припинення договору у зв’язку із
зазначеними обставинами. До передбачуваної дати розірвання
(припинення) договору Постачальник повідомляє про це відповідного
Оператора системи та АКО.
Постачальник має право в односторонньому порядку на власний розсуд
достроково розірвати Договір за умови попередження про таке Споживача
за 30 календарних днів.
Не надаються.

З умовами даної комерційної пропозиції погоджуюсь:
(назва підприємства)

. .20__ р.
(директор, уповноважена особа, П.І.Б.)

(дата)

(підпис, М.П.)

Споживач

