ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«В-ЕНЕРДЖІ»

04053, м. Київ, провулок Киянівський, 3-7, офіс 120
Поточний рахунок: UA143226690000026001301650593 в Філії – Головного
управління по м. Києва та Київській області АТ «Ощадбанк» МФО 322669
Ідентифікацій код юридичної особи: 40855552
тел.: (044) 209-84-46, (067) 209-74-43
web: http://v-energy.com.ua, e-mail: office@v-energy.com.ua,
EIC-код: 62Х468079668609F
Додаток № 2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ «10Г»
постачальника електричної енергії ТОВ «В-ЕНЕРДЖІ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «В-ЕНЕРДЖІ», ідентифікаційний код юридичної
особи 40855552, надалі за текстом – Постачальник та/або постачальник електричної енергії, який
діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної
енергії споживачу, виданої згідно з Постановою НКРЕКП від 15.02.2019 № 222 пропонує
розглянути дану комерційну пропозицію, що розроблена відповідно норм Закону України «Про
ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричні енергії, затверджених
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 14.03.2018 №312 (далі – ПРРЕЕ), Цивільного та Господарського кодексів
України.
Критерії яким має відповідати Споживач:
 є власником (користувачем) об'єкта;
 наявний укладений договір про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії;
 відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг з
розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері
енергетики;
 відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про
надання послуг системи розподілу/передачі.
 середньомісячний обсяг споживання електричної енергії від 10 000 001 КВт.год до
100 000 000 КВт.год.
№
Умова
Пропозиція
п/п
1
Ціна на електричну
Розмір попередньої оплати за електричну енергію за
енергію
1 КВт.год розраховується за формулою:
Цп = Кi * ЦРДН + П + Мп, де:
Кi – коефіцієнт, який враховує прогнозні витрати (регульовані
та фіксовані платежі, інші платежі тощо) Постачальника для
забезпечення діяльності на організованих сегментах ринку
(ринку «на добу наперед», внутрішньодобового ринку,
балансуючому ринку тощо). Кi = 1,04 для першого
розрахункового періоду.
ЦРДН – середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на
ринку «на добу наперед», яка визначається з урахуванням
оперативних даних щодо погодинних цін на ринку «на добу
наперед» у місяці на дату формування рахунку та
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розраховується
з
урахуванням
графіку
погодинного
споживання.
При цьому за результатами минулих розрахункових періодів,
враховуючи відхилення прогнозних від фактичних значень
щодо ціни та обсягів споживання, Постачальник має право
врахування (коригування) виниклої різниці при розрахунку ціни
закупівлі (ЦРДН).
П – ціна (тариф) послуги з передачі електричної енергії,
встановлений НКРЕ КП на відповідний розрахунковий період
грн./КВт.год.
Мп – маржинальний прибуток Постачальника, грн./КВт.год.
Постачальник має право здійснити коригування ціни
електричної енергії для здійснення остаточних розрахунків та
змінити ціну на наступний розрахунковий період, в разі якщо за
оперативними даними між середньозваженими погодинними
цінами на ринку «на добу наперед» за площадками групи «а» чи
«б», відповідно, в поточному та минулому розрахункових
періодах відбулось відхилення. Відповідне відхилення є
коливанням ціни на ринку та визначається за оперативними
даними Оператора ринку, що оприлюднюються у порядку,
встановленому Правилами ринку «на добу наперед» та
внутрішньодобового ринку, і не потребує додаткових
підтверджень від інших установ. Коригування пов’язане зі
зміною регульованих компонентів ЦРДН та/або ціни
регульованих послуг (П та/або інших, в разі їх встановлення
Регулятором), формування яких не залежить від Постачальника,
не потребує завчасного повідомлення Споживача.
Про зміну коефіцієнту коригування (Кі) споживач
повідомляється завчасно до початку його застосування.
*До відома
Згідно даних відділу спостережень ДП «Оператор ринку»
середньозважена фактична ціна електричної енергії на ринку «на
добу наперед» (ЦРДН) в ОЕС України склала:
 1 593,59 грн./МВт.год (без ПДВ) за 20 днів вересня 2019 року;
 1 565,49 грн./МВт.год (без ПДВ) за 20 днів жовтня 2019 року.
Відповідно до постанови НКРЕ КП від 30.08.2019 №1781, ціна
(тариф) за послуги з передачі електричної енергії (П) становить:
 116,54 грн./МВт.год (без ПДВ).

Ціна за 1 КВт.год фактично спожитої електричної енергію
розраховується за формулою:
Ц = ЦФАКТ / WФАКТ + П + Мп, де:
ЦФАКТ – фактична вартість купівлі Постачальником електричної
енергії
на
ринках
«на
добу
наперед»
(РДН),
внутрішньодобовому ринку (ВДР), двосторонніх договорів
(РДД), балансуючому ринку (БР), на біржах та інших ринках, на
яких згідно законодавства здійснюється торгівля електричною
енергією.
WФАКТ – фактичний обсяг електричної енергії придбаної
Постачальником в поточному місяці, КВт.год;
П – ціна (тариф) послуги з передачі електричної енергії,
встановлений НКРЕ КП на відповідний розрахунковий період
грн./КВт.год.
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Мп – маржинальний прибуток постачальника;
*Розрахунок за формулами визначається без урахування суми
податку на додану вартість. Сума податку на додану вартість
(ПДВ) нараховується згідно Податкового кодексу України.

2
3

4

Маржинальний
прибуток
Постачальника
Територія на якій
дійсна дана
комерційна
пропозиція
Терміни (строки)
виставлення рахунків
за електричну
енергію, спосіб,
строки та порядок їх
оплати

0,015 грн./КВт.год (без врахування ПДВ).
Територія України.

Рахунки на оплату за заявлений до постачання обсяг
електричної енергії надаються Споживачу не пізніше ніж за 5
(п’ять) днів до планового терміну оплати.
Рахунки за фактично спожитий обсяг електричної енергії (у разі
необхідності) надаються Споживачу не пізніше 5-го (п’ятого)
числа місяця наступного за розрахунковим.
Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем у формі
попередньої оплати
заявлених
Споживачем
обсягів
споживання (погодинний графік споживання) на розрахунковий
період з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично
відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного
обліку.
Попередня оплата здійснюється за ціною Постачальника, яка
визначається згідно п.1 «Ціна на електричну енергію» цієї
комерційної пропозиції.
Оплата здійснюється Споживачем на розрахунковий рахунок
Постачальника
зазначений у Договорі про постачання
електричної енергії Споживачу.
Графік розрахунків за спожиту електричну енергію:
 до 27-числа місяця, що передує розрахунковому – 25% від
суми попередньої оплати за прогнозований обсяг
споживання електричної енергії (прогнозована вартість);
 до 3-го числа розрахункового періоду – 35% від суми
прогнозованої вартості;
 до 14-го числа розрахункового періоду – 30% від суми
прогнозованої вартості;
 до 21-го числа розрахункового місяця – 10% від суми
прогнозованої вартості.
 остаточний розрахунок Споживача за електричну енергію
за розрахунковий період здійснюється в строк не пізніше
5 днів з дня виставлення рахунку Постачальником.
Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла в наслідок
різниці між заявленим та фактичним обсягом споживання
визначається після завершення розрахункового періоду.
Сума переплати Споживача, за вибором Споживача, може
бути зарахована в якості оплати наступного розрахункового
періоду, або повертається Постачальником на розрахунковий
рахунок Споживача.
Сума недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті
Споживачем не пізніше 5 днів з дня отримання рахунку.
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5

Спосіб оплати послуг
з розподілу/передачі

6

Коригування
заявлених обсягів

У разі, якщо відповідний термін оплати припадає на вихідний чи
святковий день, Споживач має сплатити платіж в робочий день,
що передую такому вихідному чи святковому дню.
 послуги з передачі електричної енергії оплачуються
Споживачем Постачальнику електроенергії;
 послуги з розподілу електричної енергії оплачуються
Споживачем напряму організації, яка надає послуги
розподілу (ОСР).
Споживач зобов’язаний до 20 числа, що передує
розрахунковому періоду надавати Постачальнику прогнозовані
обсяги споживання електричної енергії, у вигляді погодинного
місячного графіка споживання Дані обсяги не повинні
відрізнятися від фактичних більш ніж на 20% від загального
обсягу, в іншому випадку Постачальник має право переглянути
тариф з урахуванням втрат, пов’язаних з фактичною вартістю
купівлі/продажу електричної енергії.
У разі необхідності Споживач може скорегувати заявлений
обсяг купівлі електроенергії до 10:00 за 2 доби (Д-2), що
передують торговому дню (Д) по кожній годині доби. При
цьому
величина
коригування
заявленого
обсягу
електричної енергії не може перевищувати 20% цього
обсягу. Скоригований погодинний обсяг узгоджується
Сторонами відповідно до умов Договору про постачання
електричної енергії споживачу.
У разі коригувань вартості електричної енергії в бік збільшення,
Споживач сплачує Постачальнику суму доплати відповідно до
отриманого від Постачальника Рахунку-коригування не пізніше
другого банківського дня після отримання відповідного рахунку
від Постачальника.
У разі коригувань в бік зменшення, сума переплати згідно
отриманого від Постачальника розрахунку, зараховується в
оплату наступних платежів Споживача, починаючи з
наступного банківського дня, після отримання Споживачем
Рахунку-коригування.
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.
Також
Споживач
відшкодовує
Постачальнику документально підтверджені збитки, завдані
йому в результаті такого порушення строку оплати
Споживачем.

7

Розмір пені за
порушення строку
оплати та/або штраф

8

Розмір штрафу за
дострокове
розірвання Договору у Відсутній
випадках, не
передбачених
умовами Договору
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9
10

11

Урахування пільг,
субсидій
Компенсація
Споживачу за
Недотримання
комерційної якості
надання послуг
Термін дії договору

Відсутнє
Компенсація здійснюється відповідно до Порядку забезпечення
стандартів якості електропостачання та надання компенсацій
споживачам за їх недотримання, що затверджений Постановою
НКРЕ КП від 12.06.2018 №375.

Договір набирає чинності з дня наступного за днем
отримання ТОВ «В-ЕНЕРДЖІ» заяви-приєднання Споживача
до умов договору про постачання електричної енергії
споживачу, в якій вказано про обрання Комерційної
пропозиції, якщо протягом трьох робочих днів, споживачу не
буде повідомлено про невідповідність його критеріям обраної
комерційної пропозиції. Договір діє до моменту початку
постачання
електричної
енергії
Споживачу
іншим
Постачальником. 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.
12 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:
- засобами електронного зв'язку на електронну адресу
вказану у заяві-приєднання до умов договору,
- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заявіприєднання до умов договору,
- в центрах обслуговування споживачів,
- тощо.
Після прийняття Споживачем даної комерційної пропозиції, внесення змін до неї можливе
лише за взаємною згодою Сторін або в порядку, встановленому чинним законодавством.
Реквізити Постачальника:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«В-ЕНЕРДЖІ»
Енергетичний ідентифікаційний код (EIC-код):
62Х468079668609F
Ідентифікаційний код юридичної особи: 40855552
Адреса: 04053, м. Київ, провулок Киянівський,
3-7, офіс 120
Поточний рахунок зі спеціальним режимом
використання:
UA863226690000026035300650593 в ФіліїГоловного управління по м. Києву та Київській
області АТ «Ощадбанк» МФО 322669
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Поточний рахунок для оплати штрафу, пені:
UA143226690000026001301650593 в ФіліїГоловного управління по м. Києву та Київській
області АТ «Ощадбанк» МФО 322669
ІПН 408555526599
Статус платника податку на прибуток на загальних
підставах
Контактні телефони:
(044) 209-84-46, (067) 209-74-43
Електронна поштова скринька (e-mail):
office@v-energy.com.ua
Адреса веб-сайту в мережі Інтернет:
www.v-energy.com.ua
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