Додаток №2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
Постачальник
Споживач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАЙКС ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 42689972)
Особа, яка приєдналась до умов даної Комерційної пропозиції,
відповідно до положень ст. 634 Цивільного кодексу України
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ «СТАНДАРТ»
до Договору про постачання електричної енергії споживачу

Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та Правил роздрібного
ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312 (далі
– ПРРЕЕ), ТОВ "НАЙКС ТРЕЙД" розробило та пропонує до Вашої уваги Комерційну
пропозицію на постачання електроенергії та надання послуг з оптимізації
електроспоживання.
1. Критерії, яким має відповідати споживач для можливості обрання цієї
комерційної пропозиції:
➢
споживач не є побутовим споживачем;
➢
споживач є власником (користувачем) об’єкта;
➢
споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з
розподілу електричної енергії;
➢
у споживача відсутня прострочена заборгованість за договорами про
постачання електричної енергії або про надання послуг системи розподілу (передачі).
2. Ціна:
Розрахунок вартості попередньої оплати споживання електричної енергії за
майбутній розрахунковий період (місяць) здійснюється за прогнозованою ціною
(тарифом) за 1 МВт∙год Постачальника, яка визначається за формулою:
ТПО = (ТРДН 𝟏𝟎 + ТПОС + ТОСП ) + ПДВ,
де:
➢ ТРДН10 – середній тариф на електричну енергію на ринку «на добу наперед» у
відповідну годину електропостачання за попередні 10 днів (джерело –
https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr);
➢ ТПОС – плата за послуги постачальника, що становить 50 грн/МВт∙год;
➢ ТОСП – плата за послуги оператора системи передачі («Укренерго»), що становить
155,40 грн/МВт∙год (джерело – https://www.nerc.gov.ua/?id=46878);
➢ ПДВ – податок на додану вартість, – 20%.
Розрахунок вартості оплати фактичного споживання електричної енергії у
розрахунковому періоді здійснюється за ціною (тарифом) за 1 МВт∙год Постачальника,
яка визначається за формулою:
ТФО = (ТРДН + ТПОС + ТОСП ) + ПДВ,
де:
➢ ТРДН – тариф на електричну енергію на ринку «на добу наперед» у відповідну
годину електропостачання (джерело – https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr);
3. Територія здійснення ліцензованої діяльності:
Вся територія України (крім населених пунктів, на території яких органи державної
влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно Розпорядження КМУ
№ 1085-р від 07.11.2014).

4. Можливість застосування тарифних коефіцієнтів:
Умовами даної комерційної пропозиції не передбачається застосування тарифних
коефіцієнтів.
5. Розрахунковий період:
Розрахунковим періодом є календарний місяць, який починається з 01 числа місяця
та закінчується в останній день місяця.
6. Обсяги споживання:
Споживач до 01 розрахункового місяця поточного року надає відомості про обсяги
очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним розподілом
в письмовій формі.
Споживач за 10 днів до початку розрахункового місяця надає відомості про обсяги
очікуваного споживання електричної енергії в розрахунковому місяці з погодинним
розподілом в письмовій або електронній формі.
У разі ненадання Споживачем зазначених відомостей про обсяги очікуваного
споживання електричної енергії, Постачальник визначає заявлений обсяг електроенергії за
фактичними обсягами споживання у відповідних розрахункових періодах, що минули.
Обсяги очікуваного споживання повинні об’єктивно відображати обсяги
фактичного споживання електроенергії або бути максимально наближеними до
фактичних обсягів споживання.
7. Штраф за відхилення від заявленого обсягу споживання електричної енергії:
У разі перевищення погодинного фактично спожитого обсягу електроенергії
заявленому погодинному обсягу більше ніж на 5 %, штраф за відхилення розраховується
за формулою:
Внб_кред = ((𝑾факт − (𝑾прог ∙ 𝟏, 𝟎𝟓)) ∙ (ТРДН + 𝟏𝟓%)) + ПДВ,
де:
➢ 𝑾факт – фактичний обсяг споживання електричної енергії;
➢ 𝑾прог – прогнозований обсяг споживання електричної енергії;
У разі зниження погодинного фактично спожитого обсягу електроенергії заявленому
погодинному обсягу більше ніж на 10 %, штраф за відхилення розраховується за
формулою:
Внб_деб = (((𝑾прог ∙ 𝟎, 𝟗) − 𝑾факт ) ∙ (ТРДН + 𝟏𝟓%)) + ПДВ,
8. Плата за послугу з розподілу:
Споживач сплачує за послугу з розподілу електричної енергії самостійно, відповідно
до укладеного договору з оператором системи розподілу.
9. Можливість надання пільг та субсидій:
Умовами даної комерційної пропозиції не передбачається надання пільг та
субсидій.
10. Можливість постачання захищеним споживачам:
Умови комерційної пропозиції не передбачають можливість постачання
електричної енергії захищеним споживачам.
11. Термін надання рахунку:
Рахунок за фактично спожиту електричну енергію надається Споживачу до 05 числа
місяця, наступного за розрахунковим одним із таких способів (необхідно обрати один):
➢
електронною поштою
➢
поштовим зв’язком
➢
у відповідних структурних підрозділах Постачальника
Рахунок на попередню оплату очікуваного споживання електричної енергії надається
Споживачу за 5 днів до дати отримання платежу згідно з графіком планових платежів за
очікуване споживання електричної енергії.

12. Коригування договірних обсягів споживання електричної енергії:
У випадку збільшення планового споживання електричної енергії Споживачем,
Споживач може повідомити Постачальника про обсяг збільшення споживання шляхом
письмового запиту у довільній формі до 10.00 дня, що передує добі постачання.
У випадку зменшення планового споживання електричної енергії Споживачем
внаслідок аварійної ситуації, Споживач може повідомити Постачальника про обсяг
зменшення споживання шляхом письмового запиту у довільній формі за 3 години до
години постачання електричної енергії.
13. Порядок оплати:
Рахунки за електричну енергію по плановим платежам надаються Споживачу не
пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до термінів планових платежів.
Графік планових платежів:
➢
за 5 днів, що передують розрахунковому періоду – 40% вартості (відповідно до
формули у п. 2);
➢
до 10 числа розрахункового періоду – 30% вартості (відповідно до формули у
п.2);
➢
до 20 числа розрахункового періоду – 30% вартості (відповідно до формули у
п.2);
Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла в наслідок різниці між ТПО та ТФО
визначається після завершення розрахункового періоду. Сума переплати Споживача
зараховується в якості оплати наступного планового платежу, або за зверненням
Споживача повертається Постачальником на поточний рахунок Споживача. Сума
недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті не пізніше 5 робочих днів з дня
отримання рахунку.
14. Спосіб оплати:
Оплата заявленого Споживачем обсягу електричної енергії за розрахунковий період
здійснюються у формі попередньої оплати плановими платежами та остаточним
розрахунком по факту споживання електричної енергії згідно з даними комерційного
обліку.
Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника, зазначений у Договорі або
розрахункових документах.
Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за Договором через:
➢
банківську платіжну систему;
➢
он-лайн переказ;
➢
поштовий переказ;
➢
або в інший, не заборонений чинним законодавством спосіб.
15. Розмір пені за порушення строку оплати:
За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів,
визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день
прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати.
16. Штраф за дострокове припинення договору:
У випадку не повідомлення Постачальника, або повідомлення з порушенням
строків, встановлених Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверджених
Постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018, про дострокове припинення (розірвання)
договору споживачем, Споживач сплачує штраф у розмірі вартості електричної енергії,
заявленої, як прогнозований обсяг споживання, зазначений в додатку № 3 до Договору,
в місяці, в якому було подано повідомлення про дострокове припинення дії договору,
або, у разі не повідомлення - в останньому місяці постачання.

17. Компенсація за недотримання комерційної якості надання послуг:
Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг
надається у порядку та розмірі, визначеному чинним законодавством.
18. Термін дії договору та умови пролонгації:
Договір набирає чинності з дня підписання заяви - приєднання та діє до
31.12.2020р. Договір вважається автоматично продовженим на один календарний рік,
якщо жодна із сторін не направила другій стороні письмове повідомлення про розірвання
договору за 21 день до дня його закінчення.
19. Інші умови:
Інформування споживача, з яким укладено Договір, про зміни в умовах Договору,
про закінчення терміну дії, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках, виставлених згідно
з умовами Договору, строки їх оплати, про відключення за несплачену заборгованість,
іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути корисною для
Споживача, може здійснюватися шляхом направлення відповідної інформації:
➢
через особистий кабінет Споживача;
➢
на офіційному сайті Постачальника у мережі Інтернет;
➢
засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заявіприєднання до умов договору.
➢ СПОЖИВАЧ
➢ _______________________
➢
Юридична адреса: ______________________
Код ЄДРПОУ: _________________________
ІПН __________________________________
р\р:IBAN ______________________________
E-mail: ________________________________
тел. __________________________________
EIC-код: ______________________________

ПОСТАЧАЛЬНИК
➢ ТОВ «НАЙКС ТРЕЙД»
➢
➢ Юридична адреса: 03040, м. Київ, вул.
Васильківська, буд. 2-а
➢ Код ЄДРПОУ: 42689972
➢ ІПН 425 50 202 65 50
➢ р\р:IBAN UA563226690000026003300843796
у АТ «Ощадбанк»
➢ E-mail: office@ntrade.com.ua
➢ тел. +38 (050) 641-24-36
➢ EIC-код: 62X209052867348L
➢
➢
➢ Директор
➢ _________________
В.М. Гензіцький

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢ Директор
➢ _________________

➢

➢ (М.П.)

(М.П.)

______________

➢

___________

➢

___________

➢
➢

(дата підписання)

➢

(дата підписання)

➢

