Додаток №2 до Договору
про постачання електричної енергії споживачу
№__________ від «___» ____________ 2020 року

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
для споживачів (крім побутових споживачів та прирівняних до них
категорій),
постачальника електричної енергії ТОВ «М ГАЗ ТРЕЙДІНГ» ,
що діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з
постачання електричної енергії споживачу (постанова НКРЕКП від 08.02.2019 р.
№171)
Критерії, яким має
відповідати особа, що
обирає дану
комерційну
пропозицію

Ціна

- Споживач є власником (користувачем) об’єкта;
- Споживач є стороною договору споживача про надання послуг з
розподілу (передачі) електричної енергії.- 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.
- Споживач групи А, який бажає здійснювати розрахунок за
спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за
періодами часу, у тому числі за годинами доби, мають бути
забезпечені відповідними багатотарифними або інтервальними
(погодинними) лічильниками електричної енергії та бути
стороною договору з постачальником послуг комерційного обліку.
Розрахунки за поставлену Споживачеві електричну енергію
здійснюються за ціною, що вільно встановлюється між
Постачальником та Споживачем з урахуванням волатильності
(коливання) ціни на електричну енергію на ринку.
Рахунок на попередню оплату складається із прогнозованої
ціни оптового ринку електроенергії та планового об’єму.
Остаточний розрахунок формуються за формулою:
Ц факт= ОРЦ+ТПП+МП
де:
Цфакт - ціна за одиницю електричної енергії у звітному місяці без
ПДВ
ОРЦ – оптова ринкова ціна, фактична вартість купівлі
Постачальником обсягів електроенергії для Споживача без ПДВ за
розрахунковий період.
ТПП - тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно з
затвердженою НКРЕКП величиною, без ПДВ
МП – маржинальний прибуток, без ПДВ.
ОРЦ =ВРДН+ВВДР+ВДД+ВБР
Vфакт
де :
ВРДН – фактична вартість купівлі електроенергії на Ринку Доба
Наперед.
ВВДР – фактична вартість купівлі електроенергії на
Внутрішньодобовому Ринку.

Маржинальний прибуток
Розмір компенсації витрат
на послуги з передачі
електричної енергії

Спосіб оплати

Розрахунковий період
Надання рахунку за
електричну енергію
Оплата послуг з розподілу
електроенергії
Прогнозування обсягів
споживання електричної
енергії

ВРДД – фактична вартість купівлі електроенергії на Ринку
Двосторонніх Договорів.
ВБР – вартість купівлі електроенергії на Балансуючому Ринку.
Vфакт – фактичний обсяг спожитої електричної енергії у
відповідному розрахунковому періоді.
0,10 грн. кВт/год.
Тариф на послуги з передачі електричної енергії (ТПП) є окремою
складовою, до ціни електричної енергії, яка додається при
визначенні остаточної вартості фактично спожитих обсягів
електричної енергії, та застосовується згідно з затвердженою
НКРЕКП величиною.
60% (шістдесят відсотків) вартості заявленого обсягу постачання
електроенергії - за 2 (два) банківські дні до першого числа місяця,
що передує розрахунковому;
40% (сорок відсотків) вартості заявленого обсягу постачання
електроенергії - до 9 (дев’ятого) числа розрахункового місяця;
остаточний розрахунок за електроенергію, спожиту в
розрахунковому місяці (у разі коли вартість спожитої
електроенергії перевищить вартість заявлених обсягів) - до 10
(десятого) числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем.
Ціна електричної енергії для постачання, може бути змінена у
зв’язку із зміною закупівельної ціни на ринку електричної енергії.
Зміна ціни електричної енергії у бік зменшення може
здійснюватися Постачальником в односторонньому порядку, без
укладання додаткової угоди. В такому випадку Постачальник
визначає нову вартість Товару у виставлених рахунках на оплату
та Актах приймання-передачі електричної енергії.».
Календарний місяць (розрахунковим періодом вважається період,
який починається з 01 числа поточного місяця та триває до
останнього календарного дня місяця (включно)).
Рахунок надається з 25 числа місяця, що передує розрахунковому,
на підставі замовлення електроенергії, наданого Споживачем до 15
числа цього ж місяця, шляхом направлення рахунку на електронну
адресу Споживача.
Оператору системи розподілу.
Споживач зобов’язаний до 15 числа місяця, що передує
розрахунковому,
надати Постачальнику повідомлення про
заявлений на розрахунковий місяць обсяг споживання електричної
енергії. Повідомлення надається в за підписом керівника
(уповноваженої особи) Споживача, шляхом направлення на
електрону адресу Постачальника. Споживач має право на
коригування обсягу споживання електричної енергії на
розрахунковий місяць, шляхом направлення повідомлення про
коригування обсягу, до 13 числа розрахункового місяця.
Споживач, віднесений до групи «а», зобов’язаний не пізніше ніж
за 5 днів до розрахункового місяця, додатково повідомити
Постачальника про добовий погодинний графік споживання
електричної енергії у розрахунковому місяці. Споживач має право
на коригування добового погодинного графіку до 16:00 доби (за
київським часом), що передує розрахунковій добі.

Розмір пені за порушення
строку оплати

Штраф за дострокове
розірвання договору
Розмір неустойки за
порушення обсягів
споживання

Недодержання
Постачальником якості
надання комерційних
послуг
Територія дії Договору
Дата початку постачання
електричної енергії
Постачальником
Термін дії Договору

Пільги, субсидії

У разі порушення Споживачем термінів оплати, встановлених
Сторонами, Постачальник має право нарахувати Споживачеві
пеню за кожен день простроченого платежу, без врахування дня
фактичної оплати, у розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України від суми простроченого платежу.
Відсутній.
У разі невідповідності фактичного обсягу споживання електричної
енергії Споживачем більше ніж на 5% (як у більшу так і у меншу
сторону) від замовленого (відповідно до заявки про прогнозні
обсяги споживання електричної енергії), Постачальник має право
нарахувати Споживачу штраф у розмірі різниці вартості
електричної енергії на балансуючому ринку, між фактичним та
замовленим обсягом електричної енергії. Споживач має сплатити
цю суму протягом 5 банківських днів з дня отримання від
Постачальника повідомлення про таке нарахування.
Розмір компенсації Споживачу визначається відповідно до
постанови НКРЕП № 375 від 12.06.2018р. «Про затвердження
порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та
надання компенсацій споживачам за їх недотримання».
Територія України.
Датою початку постачання електричної енергії Споживачу є дата,
що не може бути встановлена раніше ніж через 21 календарний
день, з дати отримання Заявки Споживача та має співпадати з
першим днем календарного місяця.
Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами
та діє до моменту початку постачання електричної енергії
споживачу іншим Постачальником, в тому числі Постачальником
«останньої надії».
У разі, якщо на момент укладання 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 застосовується.

* Вартість послуг та інші умови Комерційної пропозиції можуть бути переглянуті в залежності
від обсягів та режиму споживання Споживачем.
Примітка: Інформація про ціну та умови постачання, визначені цією комерційною
пропозицією, є конфіденційною інформацією Постачальника та визначена як комерційна
таємниця, доступ до якої обмежено та може поширюватися лише за бажанням (згодою)
Постачальника у визначеному ним порядку і відповідно до передбачених ним умов.
Розголошення конфіденційної інформації без згоди Постачальника не допускається. Особа
винна у розголошенні такої інформації несе відповідальність згідно із законодавством.
Постачальник:

Споживач

ТОВ «М ГАЗ ТРЕЙДІНГ»
Місцезнаходження (юридична адреса): 01030
Київ вул. Хмельницького Богдана, 52 оф. 601
Тел. +38(044) 232-49-68
Веб-сайт: mgas.com.ua
E-mail: info@mgas.com.ua
Код за ЄДРПОУ 41584531
ІПН 41584532504
UA143226690000026035300532967

_______ «_______________________»
м.

Юридична адреса:
Поштова адреса:
ЄДРПОУ
IBAN:
в «___________________» , МФО
ІПН
тел., факс:

Директор

Директор

____________________ В.І Шахмаєва

____________________

