ЕВОДА Трейд
дочірнє підприємство комунального
підприємства «Луцькводоканал»

Додаток 2
до Договору про постачання
електричної енергії
споживачу

Комерційна пропозиція «BUSINESS»
Дочірнє
підприємство
«ЕВОДА
Трейд»
комунального
підприємства
«Луцькводоканал» (далі - Постачальник), яке діє на підставі ліцензії на постачання
електричної енергії споживачу, виданої постановою НКРЕКП від 05.03.2019 р. № 289,
встановлює наступні умови даної комерційної пропозиції.
Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності із Законом України «Про ринок
електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі - ПРРЕЕ), нормами Цивільного та
Господарського кодексів України.
Дана комерційна пропозиція є невід’ємним додатком договору про постачання
електричної енергії споживачу (далі - Договір).
Предмет комерційної пропозиції: постачання електричної енергії, як товарної
продукції.
Територія, на яку розповсюджується діяльність Постачальника: Україна,
Волинська область.
Територія, на яку розповсюджуються умови даної комерційної пропозиції: Україна,
Волинська область.
Умова
Пропозиція
- особа є власником (користувачем) об’єкта;
Критерії, яким має відповідати
- наявність договору про надання послуг з
особа, що обирає дану
розподілу електричної енергії;
комерційну пропозицію
- комерційний облік електроенергії повинен
відповідати вимогам Кодексу комерційного обліку;
- придбання електричної енергії для власного
споживання;
- 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.
Не менше 50 тис. КВт*годин на місяць
Гарантований обсяг споживання
електричної енергії
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Ціна на електричну енергію

Диференційована ціна за
годинами доби
Спосіб оплати (порядок
розрахунків)

Порядок оплати

Вартість електричної енергії, яка постачається в
розрахунковому місяці, визначається як добуток ціни
електричної енергії та обсягу електричної енергії,
який повинен бути поставлений Споживачу в
розрахунковому місяці з врахуванням податку на
додану вартість.
Ціна за 1 кВт – год. електричної енергії складає
– 1,71 грн., без врахування ПДВ.
Ціна за одиницю товару може змінюватися у
зв’язку із змінами складових витрат, які впливають
на її формування. У разі зміни ціни за одиницю
товару Сторони здійснюють розрахунки за новими
цінами з дня їх введення в дію.
Ціна на електричну енергію включає всі
обов’язкові податки (крім ПДВ, що обліковується
окремо), збори та платежі, що передбачені
законодавством, правилами Оптового ринку
електричної енергії та іншими нормативними
документами.
Ціна на електричну енергію не включає тариф
на послуги розподілу електричної енергії
Оператором системи розподілу, так як згідно умов
цієї Комерційної пропозиції вартість послуг
розподілу
електричної
енергії
оплачується
Споживачем
Оператору
системи
розподілу
самостійно.
Не застосовується
Розрахунковим періодом є календарний місяць.
Розрахунки між Сторонами здійснюються в
Українській національній валюті — гривнях.
Оплата
вартості
електричної
енергії
здійснюється Споживачем у безготівковому
порядку, шляхом перерахування коштів на рахунок
Постачальника, зазначений у Договорі.
Оплата за електричну енергію здійснюється
споживачем у формі попередньої оплати з
остаточним розрахунком, що проводиться за
фактично відпущену електричну енергію згідно з
даними комерційного обліку наступним чином:
Споживач
на
підставі
виставлених
Постачальником рахунків здійснює 2 платежі у таких
співвідношеннях:
- до 25 - го числа поточного календарного місяця
50% вартості електричної енергії, що повинна бути
поставлена в наступному розрахунковому місяці;
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Спосіб оплати за послугу
розподілу електричної енергії
Очікувані обсяги споживання
електричної енергії

- до 10-го числа розрахункового місяця 50%
вартості електричної енергії, що повинна бути
поставлена в даному розрахунковому місяці
Розмір планових платежів розраховується
шляхом множення ціни електричної енергії з ПДВ на
обсяг електричної енергії, заявленої на поточний
розрахунковий період із врахуванням відсотків
планових платежів.
Якщо фактичне споживання електричної енергії
виявиться меншим ніж очікуване, надлишково
сплачені кошти враховуються при здійсненні
платежів у наступному періоді.
Остаточний
розрахунок
проводиться
за
фактично поставлену електроенергію з врахуванням
проведених платежів протягом 5 (п’яти) робочих днів
від дня отримання рахунку споживачем.
Споживач здійснює плату за послугу з
з
розподілу
(передачі)
електричної
енергії
самостійно.
Споживач щомісячно до 10 - го числа (включно)
письмово (або на електронну пошту Постачальника)
подає Постачальнику відомості про обсяги
очікуваного споживання електричної енергії в
наступному розрахунковому місяці (замовлений
обсяг електричної енергії). Розмір очікуваного
споживання повинен бути максимально наближеним
до фактичних обсягів споживання. У разі неподання
такої заявки, розмір очікуваного споживання
встановлюється на рівні фактичних обсягів
споживання електричної енергії у минулому
розрахунковому періоді.
У разі необхідності Споживач може скоригувати
замовлений обсяг споживання електричної енергії до
10 числа поточного розрахункового періоду, але не
більше ніж 15%. Загальний скорегований замовлений
обсяг електричної енергії не повинен відрізнятися від
замовленого обсягу більше ніж на 15%. Датою
коригування очікуваного споживання електричної
енергії вважається дата на яку оплачена сума коштів
за додатково замовлений обсяг зараховується на
поточний рахунок Постачальника.
Оплата
додатково
замовлених
обсягів
здійснюється Споживачем самостійно до 10 числа
розрахункового періоду.
Коригування очікуваного обсягу споживання
електричної енергії після 10 числа розрахункового
періоду Постачальником не розглядається.
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Термін надання рахунку
спожиту електричну енергію

за

Розмір пені за порушення строків
оплати

Компенсація за недотримання
комерційної якості надання послуг
Розмір штрафу за дострокове
припинення дії Договору

У разі перевищення фактичного обсягу
поставленої Споживачу електричної енергії за
розрахунковий період від заявленого ним обсягу на
величину, що перевищує 15%, Споживач сплачує
Постачальнику штраф у розмірі двократної вартості
різниці фактично спожитої електричної енергії та
замовленого (з врахуванням коригування) обсягу
електричної енергії в терміни 5 робочих днів на
підставі виставленого рахунку.
Рахунок за спожиту електричну енергію
надається Постачальником Споживачу протягом
двох робочих днів, після отримання від відповідного
оператора системи розподілу даних щодо обсягу
спожитої електричної енергії Споживачем в один із
таких способів:
- у центрі обслуговування Споживачів
Постачальника;
- через
особистий кабінет на сайті
Постачальника;
- електронною поштою,
- факсимільним зв’язком за телефоном
- поштовим зв’язком ;
За внесення платежів, передбачених умовами
Договору, з порушенням термінів, визначених цією
комерційною пропозицією, Споживач сплачує
Постачальнику пеню у розмірі облікової ставки
НБУ від суми заборгованості за кожний день
прострочення платежу, враховуючи день фактичної
оплати.
Компенсація за недотримання постачальником
комерційної якості надання послуг надається у
порядку та розмірі, визначеному Регулятором.
У випадку дострокового розірвання Договору з
порушенням вимог діючого законодавства та ПРРЕЕ,
Споживач зобов’язаний сплатити штраф у розмірі
замовленого на розрахунковий період обсягу
електричної енергії.
Не надаються

Можливість врахування пільг,
субсидій
За ініціативою однієї зі Сторін у порядку,
Порядок звіряння фактичного
обсягу спожитої електричної встановленому ПРРЕЕ.
енергії
Сторони
домовились,
що
нарахування
Відповідальність сторін
штрафних санкцій за прострочення виконання
зобов'язання або неналежне виконання зобов'язання
припиняється через один рік від дня, коли
зобов'язання мало бути виконано.
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Сплата штрафних санкцій (штраф, пеня) не
звільняє Споживача від обов'язку відшкодувати
Постачальнику в повному обсязі збитки, спричиненні
порушенням умов договору.
Договір набирає чинності з дня наступного за
Строк дії договору та умови
днем отримання ДП «Евода Трейд» КП
пролонгації
«Луцькводоканал» Заяви-приєднання Споживача до
умов Договору, в якій вказано про обрання
Комерційної пропозиції №3 від 10.05.2019 року,
якщо протягом трьох робочих днів Споживачу не
буде повідомлено про його невідповідність
критеріям обраної комерційної пропозиції.
Договір діє до моменту початку постачання
електричної
енергії
споживачу
іншим
Постачальником або до повного виконання всіх
зобов’язань сторін.
У разі, якщо на момент подання Заявиприєднання до Договору на об’єкт Споживача було
припинено/призупинено постачання електричної
енергії або надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії, то постачання здійснюється
після відновлення, у встановленому законодавством
порядку, надання відповідних послуг.
Не допускається
Перебування
об’єкта
електропостачання у спільній
власності кількох осіб
Інформування Споживача, з яким укладено
Інші умови
договір про постачання електричної енергії
Споживачу, про зміни в умовах Договору, про
закінчення терміну його дії, зміну цін, суми до сплати
по рахунках, виставлених згідно з умовами Договору,
строки їх оплати, повідомлення про відключення за
невиконання умов оплати за електричну енергію,
надання
іншої
інформації,
яка
стосується
взаємовідносин Споживача та Постачальника або
може бути корисною для Споживача, може
здійснюватися шляхом направлення відповідної
інформації:
- на поштову адресу Споживача, вказану у Заяві
- приєднання до умов Договору;
- засобами електронного зв’язку на електронну
адресу Споживача, вказану у Заяві-приєднання до
умов Договору;.
Примітки:
1) Споживач надає заявлені обсяги споживання електричної енергії з розбивкою по місяцях
на весь термін дії договору разом з заявою-приєднання до умов Договору.
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2) Ця Комерційна пропозиція є чинною до 01.07.2019 р.

Відмітка про підписання Споживачем цієї комерційної пропозиції :
М.П. _____________________
(особистий підпис)

________________________
(П.І.Б. Споживача)

Відмітка про підписання Постачальником цієї комерційної пропозиції:
М.П. _____________________
(особистий підпис)

________________________
(П.І.Б. Постачальника)
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