Додаток 2
до договору про постачання
електричної енергії
споживачу
№_____________________
від "___"___________ 20__

Комерційна пропозиція постачальника електричної енергії
АТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»
«Вільна ціна – стандарт 1»
Акціонерне товариство «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (АТ НЗФ,
надалі – Постачальник) на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з
постачання електричної енергії споживачу (постанова НКРЕКП № 1215 від 16.10.2018 р.),
пропонує Вам розглянути пропозицію щодо поставки електричної енергії з 01.01.2019р. на
наступних умовах:
Ця комерційна пропозиція є публічною та поширюється на споживачів з договірною
потужністю до 150 кВт і середньомісячним обсягом споживанням що не перевищує 15
тис. кВт*год.
1. Ціна на електричну енергію
Ціна на електричну енергію (грн./кВт*год без ПДВ) для споживача визначається за
формулою:
Ц= (В1+В2) / W , грн / кВт*год,
де, В1 – вартість електричної енергії*, що куплена Постачальником для Споживача на
Оптовому ринку за результатами розрахункового періоду, грн.;
В2 – вартість послуг Постачальника, що визначається шляхом множення обсягу
поставленої Споживачу електричної енергії за розрахунковий період на тариф
0,12.грн./кВт*год без ПДВ;
W - фактичний обсяг спожитої електричної енергії за розрахунковий період, кВт*год.
При розрахунку величини попереднього платежу використовується визначена
Постачальником ціна, що фактично склалася за результатами попереднього розрахункового
періоду. На січень місяць 2019 року (перший розрахунковий період) попередній платіж
розраховується виходячи із орієнтовної ціни 1,77 грн/кВт*год (без ПДВ).
* Розрахунок вартості електричної енергії, що куплена Постачальником для Споживача
на Оптовому ринку здійснюється з урахуванням ціни закупівлі електричної енергії на
Оптовому ринку на підставі залишкового графіку загального споживання електричної енергії
споживачами, що приєднані до мереж Оператора системи розподілу.
При проведенні розрахунків тарифні коефіцієнти для зон доби не застосовуються.
Компонент ціни В1, є таким, що не залежать від Постачальника та може буть змінений
без додаткового повідомлення Споживача.
Компонент ціни В2, є таким, що встановлюється Постачальником. Про його зміну
Споживач повідомляється у спосіб, передбачений договором про постачання електричної
енергії Споживачу.
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2. Територія, на якій пропонується відповідна комерційна пропозиція,
визначається територією провадження господарської діяльності
з розподілу (передачі) оператора системи
Оператор системи
розподілу/передачі

Територія, визначена в ліцензії на
провадження господарської діяльності

АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»

Дніпропетровська область

3. Спосіб оплати
Розрахунки за спожиту електричну енергію здійснюються виключно в грошовій
формі відповідно до умов договору про постачання електричної енергії, шляхом їх
перерахування на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний у рахунку на оплату та
на сайті Постачальника.
4. Термін (строк) надання рахунку за спожиту електричну енергію
та термін (строк) його оплати
4.1 Рахунок на попередню оплату надається Споживачу не пізніше ніж на четвертий
робочий день після укладення Договору, у разі, якщо Споживач відповідає вимогам,
встановленим в п. 3.1.6. Правил роздрібного ринку електричної енергії, що затверджені
Постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.
4.2. Рахунок за фактично відпущену електричну енергію, надається Постачальником
Споживачу не пізніше сьомого робочого дня з дати завершення розрахункового періоду.
Надані Постачальником рахунки за фактично відпущену електричну енергію підлягають
оплаті Споживачем, протягом п’яти робочих днів з дати отримання.
4.3 Датою отримання рахунку вважається дата його особистого вручення, що
підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій
календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується
одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом), що підтверджується
належним повідомлення споживача на його e-mail адресу (електронну поштову скриньку).
Спосіб отримання рахунків та можливість обміну документами:
(обрати один із варіантів):
□ За допомогою електронного зв’язку.
Електронна пошта Постачальника: electros@nzf.com.ua
Електронна пошта Споживача: ___________________________(обов’язково вказати)
□ Поштовим зв'язком
□Інше___________________________________________________________________.
4.4. Оплата заявлених обсягів споживання електричної енергії здійснюється на
умовах 100% попередньої оплати до 25 числа місяця що передує розрахунковому з
остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно
з даними комерційного обліку.
4.5. З дати початку дії нового ринку електричної енергії, у відповідності до вимог
Закону України «Про ринок електричної енергії», порядок формування ціни, встановлений в
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п. 1 комерційної пропозиції, буде змінений на однокомпонентну (фіксовану) Ціну на
електричну енергію, що буде визначатися Постачальником і про її зміну Споживач
повідомляється у спосіб, передбачений договором про постачання електричної енергії
Споживачу.
5. Спосіб оплати послуг з розподілу електричної енергії
Оплата послуг з передачі/розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем
безпосередньо на рахунки Оператора системи передачі/Оператора системи розподілу за
тарифами (цінами), які регулюються Регулятором і розраховуються у встановленому
законодавством порядку.
6. Розмір пені за порушення строку оплати та інші санкції
6.1. У разі, якщо Споживач порушив терміни оплати (попередня оплата/ остаточний
розрахунок), Споживачу нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка
діє на день прострочення, за кожен день прострочення, без обмеження періоду її
нарахування, до дати повної оплати.
6.2. Споживач оплачує штраф у розмірі 1% від вартості величини обсягу, що перевищує
5% відхилення заявленого обсягу споживання електричної енергії від фактичного
споживання за підсумками розрахункового періоду.
7. Зобов'язання надавати компенсації споживачу за недотримання
Постачальником комерційної якості надання послуг
7.1. Надається Постачальником Споживачу в порядку, затвердженому Регулятором, та
згідно до умов Договору про постачання електричної енергії споживачу.
8. Штраф за дострокове припинення дії договору
8.1. У випадку не повідомлення (повідомлення з порушенням строків) Постачальника
про дострокове припинення (розірвання) договору Споживачем, Споживач сплачує штраф у
розмірі подвійної вартості електричної енергії, заявленої Споживачем, як прогнозований
обсяг споживання в місяці, в якому було подано повідомлення про дострокове припинення
дії договору. Обсяг споживання визначається з форми, наданої Споживачем, яка є зразком
до даного договору, або з форми, узгодженої Споживачем з оператором системи розподілу.
9. Строк дії договору та умови пролонгації
9.1. Ця пропозиція є додатком до Договору про постачання електричної енергії Споживачу
(розміщений на офіційному веб-сайті Товариства). Договір про постачання електричної
енергії споживачу вступає в дію з моменту підписання комерційної пропозиції та діє строком
до 31.12.2019 р., при цьому строк поставки електричної енергії починається з 01.01.2019 р.
9.2. Договір вважається продовженим на кожен наступний календарний рік, якщо за 21
(двадцять один) день до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено
про припинення його дії або про перегляд його умов.
9.3. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у
порядку, визначеному законодавством України, але в будь – якому випадку Договір діє до
повної оплати заборгованості по Договору, включаючи штрафні санкції.
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10. Урахування пільг, субсидій
10.1. Умови комерційної пропозиції не передбачають урахування пільг, субсидій.
11. Можливість постачання захищеним споживачам
11.1. Умови комерційної пропозиції передбачають можливість постачання захищеним
споживачам.
12. Особливі умови, дотримання яких є суттєвим
12.1. Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будьякої інформації та даних, зазначених у цьому Договорі та додатках до нього.
12.2. Споживач зобов'язується надавати Постачальникам послуг комерційного обліку,
з якими він уклав договір, доступ до своїх електроустановок для здійснення монтажу,
технічного обслуговування та зняття показників з приладів обліку споживання електричної
енергії.
12.3. Порушення строків оплати, передбачених даною комерційною пропозицією, є
підставою для направлення вимоги Постачальником про забезпечення виконання
зобов’язання.
12.4. Споживач зобов'язується дотримуватися правил технічної експлуатації, правил
безпеки під час експлуатації власних електроустановок, нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених договорів.
12.5. Споживач зобов'язується врегулювати у порядку, визначеному кодексом систем
розподілу, відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії з
оператором системи розподілу.
12.6. Обсяг заявленого місячного споживання може бути скоригований Споживачем
протягом розрахункового періоду, шляхом подання заяви щодо корегування у строк до 13-го
числа (включно) календарного місяця, за умови попередньої оплати додатково заявлених
обсягів.

ПОСТАЧАЛЬНИК

СПОЖИВАЧ

________________________________
________________________________
________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(Посада, П.І.Б., підпис)

(Посада, П.І.Б., підпис)

“___”_____________20____.

“___”_________________20_____.

М. П.

М. П.
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