Додаток 2
до договору про постачання електричної
енергії споживачу (публічного)

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №3-УІФК
до договору про постачання електричної енергії споживачу (публічного)
електропостачальника ПрАТ «УІФК»
Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності до норм Закону України «Про
ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 14.03.2018 №312, Цивільного кодексу України та Господарського
кодексу України.
Фактична вартість електроенергії, спожитої у місяці М,
визначається за формулою (грн., без ПДВ):

ВМФ = ВМЗаРДН + ВМНа+ + ВМНа- + ВМбРДН х 1,04 +
+ ПМ + ВМП ,
де:

Вартість та ціна

ВМЗаРДН – вартість заявлених Споживачем на місяць М
погодинних обсягів електричної енергії по групі «а»,
розрахована за цінами ринку «на добу наперед» (РДН);
ВМНа+ – вартість додатніх небалансів електричної
енергії (вартість куплених Постачальником додаткових
обсягів для Споживача) за місяць М по групі «а»;
ВМНа- – вартість від’ємних небалансів електричної
енергії (вартість проданих Постачальником неспожитих
Споживачем обсягів) за місяць М по групі «а» (ця величина
має знак «мінус»);
ВМбРДН – вартість спожитої Споживачем електричної
енергії за місяць М по групі «б», розрахована за цінами
РДН, – визначається як сума добутків розрахованих згідно
Порядку погодинних обсягів споживання електричної
енергії Споживачем у місяці М по групі «б» та
відповідних погодинних цін купівлі-продажу електричної
енергії на РДН;
1,04 – коефіцієнт, що враховує покриття небалансів
електричної енергії по групі «б»;
ПМ – прибуток Постачальника – визначається як
добуток загального фактичного обсягу електричної
енергії, спожитої Споживачем у місяці М, ЕМФ та
величини націнки Н, розрахованої за емпіричною
формулою Н = 2900/(29 + (lg ЕМФ)4), де: ЕМФ – в кВт·год;
отримане значення Н – в коп./кВт·год, округлене до
одного знаку після коми;
ВМП – витрати Постачальника на надання Оператором
системи передачі (НЕК «Укренерго») послуги з передачі
електричної енергії, спожитої Споживачем у місяці М.
Ціна на електричну енергію, спожиту Споживачем у
місяці М, розраховується як результат ділення вартості
ВМФ на обсяг ЕМФ.
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Зонні коефіцієнти для тарифів,
диференційованих за періодами часу

Не застосовуються.
Попередня оплата за 6 (шість) робочих днів до початку
розрахункового місяця М у розмірі 100% вартості
заявленого Споживачем на місяць М загального обсягу
електричної енергії.
Для визначення розміру попередньої оплати застосовується
ціна, розрахована за формулою (коп./кВт·год, без ПДВ):

ЦМп = ЦМ-2 - ТПМ-2 + ТПМ ,
де:

ЦМ-2 – ціна, що склалася для Споживача в місяці М-2;
ТПМ-2 та ТПМ – установлені НКРЕКП відповідно на місяці
М-2 та М тарифи для «НЕК «Укренерго» на послуги з
передачі електричної енергії.
Протягом перших двох місяців постачання замість різниці
«ЦМ-2 - ТПМ-2» застосовується середньозважена ціна на
електричну енергію, що склалася на РДН в місяці М-2 по
торговій зоні Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС)
України, збільшена на величину націнки Нп, розрахованої
на основі загального заявленого обсягу електричної енергії
на місяць М (ЕМ) за емпіричною формулою (без ПДВ)
Нп = 2900/(29 + (lg ЕМ)4), де: ЕМ – в кВт·год; отримане
значення Нп – в коп./кВт·год, округлене до одного знаку
після коми.
Значення ЦМп округлюється до чотирьох знаків після коми.

Спосіб оплати

Термін надання рахунку за спожиту
електричну енергію та строк його
оплати

До п'ятого робочого дня місяця, наступного за
розрахунковим, Постачальник надсилає Споживачу на
його електронну адресу скан-копію та до 10-го числа
надсилає поштою оригінал. Термін оплати – впродовж
5 (п'яти робочих днів) з дати отримання.

Спосіб оплати послуг з розподілу

Безпосередньо Оператору системи розподілу.

Розмір пені за порушення строку
оплати або штраф

Пеня нараховується за кожен день прострочення оплати в
розмірі подвійної облікової ставки НБУ.

Розмір компенсації Споживачу за
недодержання Постачальником
якості надання комерційних послуг

У порядку та розмірах, затверджених Регулятором.

Розмір штрафу за дострокове
розірвання Договору у випадках, не
передбачених умовами Договору

Відсутній.

Розмір штрафу за відхилення
спожитого обсягу від заявленого в
будь-яку годину доби

Відсутній.

Розмір штрафу в разі, коли загальний
спожитий в розрахунковому місяці
(фактичний) обсяг електричної енергії
перевищує загальний заявлений (в т. ч.
скоригований) обсяг постачання
електричної енергії в розрахунковому
місяці на величину, більшу за 12%

Штраф у розмірі 2% від різниці (з ПДВ) між вартістю
фактично спожитої електроенергії та вартістю заявлених
договірних величин.
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Термін дії Договору та умови
пролонгації

Термін дії Договору – шість місяців.
Пролонгація Договору – за зверненням Споживача
за 30 календарних днів до закінчення терміну дії.

Можливість надання пільг, субсидій Не надаються.
Територія дії цієї пропозиції

Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська,
Одеська, Рівненська області та м. Київ.

Після прийняття Споживачем цієї комерційної пропозиції внесення змін до неї можливе лише за
згодою сторін або в порядку, встановленому чинним законодавством.
Відмітка про прийняття Споживачем цієї пропозиції:
Споживач:___________________________________________________________________________
(назва, код за ЄДРПОУ)

__________________________
(дата)

__________________________

__________________

__________________________

(посада)

(особистий підпис)

(П. І. Б.)
М.П.
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