1. Критерії, яким
має відповідати
особа, що обирає
дану комерційну
пропозицію

2. Ціна

3. Спосіб оплати

Комерційна пропозиція №5
постачальника електричної енергії
ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»
на період з 01.01.2019 по 01.07.2019
- споживач є власником (користувачем) об’єкта;
- наявні у споживача засоби обліку електричної енергії
забезпечують можливість фіксації загального обсягу
споживання електричної енергії за розрахунковий період;
- споживач приєднався до умов договору споживача про
надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- відсутність заборгованості за спожиту електричну енергію
перед іншим постачальником або наявність договору
реструктуризації такої заборгованості, умови якого
виконуються належним чином.
Вартість очікуваного обсягу споживання електричної енергії
визначається Споживачем самостійно шляхом множення
прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії* на
заявлений обсяг споживання електричної енергії та на коефіцієнт
1,25.
Розмір оплати за заявлений обсяг електричної енергії
розраховується як сума розміру повної вартості очікуваного обсягу
споживання електричної енергії та розміру податку на додану
вартість (ПДВ).
Якщо протягом місяця прогнозована оптова ринкова ціна
електричної енергії підвищиться, внаслідок чого розрахована
вартість електроенергії виявиться більшою, ніж сплачена вартість
заявленого обсягу електричної енергії, розмір оплати збільшується
на розмір підвищення.
* Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії
затверджується постановами Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП) та публікується на веб-сайті НКРЕКП та
Постачальника.
На 1 квартал 2019 р. - 1,61842 грн. за кВт без ПДВ.
Розрахунковим
періодом
є календарний
місяць
та
встановлюється з 1 числа місяця до такого ж числа наступного
місяця.
Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі
попередньої оплати з остаточним розрахунком, який проводиться
за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними
комерційного обліку.
Попередня оплата здійснюється за 2 банківських дня до 25
числа місяця, що передує розрахунковому у розмірі повної
вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на
відповідний розрахунковий період.
Остаточний розрахунок Споживача за електричну енергію за
розрахунковий період здійснюється в строк до 8 числа, місяця
наступного за розрахунковим, відповідно до фактичного обсягу
електричної енергії, визначеного за показами розрахункових
засобів обліку (або розрахунковим шляхом, у передбачених
законом випадках), на підставі самостійно отриманого
Споживачем у Постачальника рахунка, в якому зазначаються суми
до сплати за використану електричну енергію.
Якщо протягом місяця прогнозована оптова ринкова ціна

електричної енергії підвищиться, внаслідок чого розрахована
вартість електроенергії виявиться більшою, ніж сплачена вартість
заявленого обсягу електричної енергії, Споживач зобов'язаний,
здійснити доплату вартості замовленої електричної енергії
відповідно до розміру підвищення не пізніше ніж до 20 числа
розрахункового періоду.
В разі, якщо здійснені платежі за електричну енергію, спожиту
в розрахунковому періоді, перевищують вартість фактично
спожитої електричної енергії, сума переплати зараховується, як
попередня оплата вартості очікуваного обсягу споживання
електричної енергії наступного розрахункового періоду.
Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника,
зазначений у Договорі, або розрахункових документах.
У платіжному документі у реквізиті «Призначення платежу»
повинна бути вказана назва Споживача, характер платежу
(попередня оплата, остаточний розрахунок, штрафні санкції і т.п.),
період, за який здійснюється оплата.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості та при
відсутності у платіжному документі у реквізиті «Призначення
платежу» посилань на період, за який здійснюється оплата, або
перевищення суми платежу, необхідної для цього періоду, кошти,
перераховані Споживачем за електричну енергію, Постачальник
має право зарахувати як погашення існуючої заборгованості
Споживача з найдавнішим терміном її виникнення.
Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється
Споживачем Оператору системи розподілу самостійно.

4. Оплата послуг з
розподілу
електричної енергії
5. Термін надання
Рахунок на проведення остаточного розрахунку самостійно
рахунку за спожиту отримується Споживачем до 3 числа місяця, наступного за
електричну енергію розрахунковим.
та термін його
Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути
оплати
здійснена Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не
більше ніж протягом 5 робочих днів від дати його отримання
Споживачем.
6. Розмір пені за
За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з
порушення строку порушенням термінів, визначених цією комерційною пропозицією,
оплати та/або
Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної
штраф
облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день
прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати,
нарахованої протягом всього періоду прострочення зобов’язання,
та 3% річних від суми боргу.
Суми пені, 3% річних, інфляційних зазначаються у
розрахунковому документі окремим рядком, та повинні бути
сплачені протягом 5 робочих днів від дня його отримання
Споживачем.
7. Відповідальність У разі перевищення Споживачем заявлених на розрахунковий
за відхилення від
місяць величин споживання електричної енергії більше ніж на 5%,
договірних величин Споживач оплачує Постачальнику штраф у розмірі 1% від вартості
електроспоживання різниці між замовленим та фактичним обсягом споживання
електричної енергії.
8. Штраф за
Не застосовується.
дострокове
припинення дії
договору
9. Можливість
Не надаються.
надання пільг,

субсидій
10. Розмір
компенсації
Споживачу за
недодержання
Постачальником
комерційної якості
послуг
11. Термін дії
договору

12. Можливість
постачання
захищеним
споживачам
13. Інші умови

Компенсація за недотримання постачальником комерційної
якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному
Регулятором.

Договір набирає чинності з дня наступного за днем отримання
ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» заяви-приєднання Споживача
до умов договору про постачання електричної енергії споживачу, в
якій вказано про обрання Комерційної пропозиції №5, якщо
протягом трьох робочих днів, споживачу не буде повідомлено про
невідповідність критеріям обраної комерційної пропозиції.
Договір діє з 01.01.2019 р. до 31.12.2019 р.
У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання 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.
Постачання електричної енергії захищеним споживачам
допускається.
Про зміну умов цієї комерційної пропозиції, а також про зміну
умов Договору Постачальник інформує Споживачів не пізніше
ніж за 20 календарних днів до дати запровадження таких змін
шляхом розміщення відповідного повідомлення на своєму вебсайті.
Постачальник інформує Споживача, з яким укладено Договір, в
тому числі, але не обмежуючись, про закінчення терміну дії
Договору, про 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,
шляхом направлення відповідної інформації:
- через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі
Інтернет,
- засобами електронного зв'язку на адресу електронної пошти,
вказаної у заяві-приєднання до умов договору,
- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання
до умов договору,
- в центрах обслуговування споживачів, тощо.
В разі незгоди Споживача з внесеними до комерційної
пропозиції або Договору змінами, він має право достроково
розірвати Договір, письмово повідомивши про це Постачальника
за 21 календарний день до очікуваної дати розірвання.

