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Додаток № 2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

«Публічна універсальна №1»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт Енергопостач», ідентифікаційний
код юридичної особи 42981117, (далі – 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 Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від
29.11.2019 №2576, пропонує розглянути дану комерційну пропозицію, що розроблена відповідно
до норм Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної
енергії, затверджених постановою НКРЕКП, від 14.03.2018 №312 (далі – ПРРЕЕ), Цивільного та
Господарського кодексів України.
1.

Критерії, яким має відповідати особа, що обирає дану комерційну пропозицію:

1.1. Споживач є власником (користувачем) об’єкта.
1.2. Споживач приєднався до умов договору Споживача про надання послуг з розподілу
(передачі) електричної енергії з оператором системи розподілу (передачі).
1.3. Відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання
послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у
сфері енергетики;
1.4. Споживач не має заборгованості за договорами про постачання електричної енергії та про
надання послуг системи розподілу/передачі.
2.

Механізм визначення ціни електричної енергії

2.1. Фактична ціна електричної енергії у відповідному розрахунковому періоді за 1 КВт.год.
розраховується за формулою:
ЦФАКТ
Загал =

ЦФАКТ
ЗАКУП
𝚺𝐡𝐝 VФАКТ
𝒅𝒉

+ ТОСП
+ МП , грн/КВт.год. (без урахування ПДВ),
П

ф

де:
ЦФАКТ
Загал – ціна електричної енергії для Споживача у відповідному розрахунковому періоді;
ФАКТ
V𝒅𝒉ф – фактичний спожитий обсяг електричної енергії Споживачем в h-годину d-доби
розрахункового місяця, що визначається за даними комерційного обліку, КВт.год.;
Σhd – сума значень (вартість/обсяг) кожної години кожної доби розрахункового періоду;
ТОСП
– ціна (тариф) послуги з передачі електричної енергії, встановлений Регулятором (НКРЕ
П
КП) на відповідний розрахунковий період, грн./КВт.год.;
МП – маржинальний прибуток Постачальника, грн./КВт.год.;
ЦФАКТ
ЗАКУП – фактична закупівельна вартість електричної енергії для Споживача у відповідному
розрахунковому періоді за цінами на оптовому (РДН) та балансуючому (БР) ринках, яка
визначається за формулою:
РДН
РДН
РДН
𝐼𝑀𝑆𝑃
НБ+
𝐼𝑀𝑆𝑃
𝐝
ЗАЯВ
𝐝
НБ−
𝐝
ЦФАКТ
ЗАКУП = 𝚺𝐡 (Ц𝒅𝒉ф ∗ V𝒅𝒉з ) + 𝚺𝐡 (V𝒅𝒉нб ∗ m𝑎𝑥 {Ц𝒅𝒉ф ; Ц𝒅𝒉ф } ∗ 1,05) − 𝚺𝐡 (V𝒅𝒉нб ∗ min {Ц𝒅𝒉ф ; Ц𝒅𝒉ф } ∗ 0,95)

грн. (без урахування ПДВ), де:
ЦРДН
𝒅𝒉ф – фактична ціна електричної енергії h-години d-доби розрахункового місяця на ринку «доба
наперед» (РДН), грн./КВт.год.;
ЗАЯВ
V𝒅𝒉
– заявлений обсяг електричної енергії Споживачем в h-годину d-доби розрахункового
з
місяця, грн./КВт.год.;
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НБ−
V𝒅𝒉
– обсяг негативного небалансу (у разі «перебору») в h-годину d-доби розрахункового
нб
місяця, що визначається за даними комерційного обліку, КВт.год.;
НБ+
V𝒅𝒉
– обсяг позитивного небалансу (у разі «недобору») в h-годину d-доби розрахункового
нб
місяця, що визначається за даними комерційного обліку, КВт.год.;
Ц𝐼𝑀𝑆𝑃
– фактична ціна електричної енергії h-години d-доби розрахункового місяця на
𝒅𝒉ф
балансуючому ринку (БР), грн./КВт.год.;
𝐼𝑀𝑆𝑃
m𝑎𝑥 {ЦРДН
𝒅𝒉ф ; Ц𝒅𝒉ф } – максимальна (більша) величина з двох зазначених в дужках;
𝐼𝑀𝑆𝑃
m𝑖𝑛 {ЦРДН
𝒅𝒉ф ; Ц𝒅𝒉ф } – мінімальна (менша) величина з двох зазначених в дужках.

*Розрахунок за формулою визначається без урахування суми податку на додану вартість (ПДВ).
Сума ПДВ нараховується згідно Податкового кодексу України.
Маржинальний прибуток Постачальника

3.

3.1.
В залежності від фактичного обсягу споживання електричної енергії, що визначається за
даними комерційного обліку у розрахунковому місяці, маржинальний прибуток Постачальника
становить:
0,015 грн./КВт.год. (без врахування ПДВ), якщо середньомісячний обсяг споживання
електричної енергії більше 4 500 001 КВт.год.;
0,025 грн./КВт.год. (без врахування ПДВ), якщо середньомісячний обсяг споживання
електричної енергії знаходиться в межах від 2 500 001 до 4 500 000 КВт.год.;
0,035 грн./КВт.год. (без врахування ПДВ), якщо середньомісячний обсяг споживання
електричної енергії знаходиться в межах від 1 500 001 до 2 500 000 КВт.год.;
0,045 грн./КВт.год. (без врахування ПДВ), якщо середньомісячний обсяг споживання
електричної енергії знаходиться в межах від 700 001 до 1 500 000 КВт.год.;
0,055 грн./КВт.год. (без врахування ПДВ), якщо середньомісячний обсяг споживання
електричної енергії знаходиться в межах від 250 001 до 700 000 КВт.год.;
0,065 грн./КВт.год. (без врахування ПДВ), якщо середньомісячний обсяг споживання
електричної енергії знаходиться в межах від 50 001 до 250 000 КВт.год.;
0,075 грн./КВт.год. (без врахування ПДВ), якщо середньомісячний обсяг споживання
електричної енергії знаходиться в межах від 5 000 до 50 000 КВт.год.
4.

Територія на якій дійсна дана комерційна пропозиція (територія здійснення
ліцензійної діяльності Постачальника)

4.1. Вся територія України (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження та населених пунктів, що розташовані на лінії
зіткнення, перелік яких вказано в Розпорядженні Кабінету Міністрів України №1085-р від
07.11.2014).
5.

Терміни, строки та порядок оплати

5.1. Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється Споживачем
виключно шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника із спеціальним
режимом використання (п.п.5.5. Договору).
5.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць, який встановлюється з 1 числа місяця до
такого ж числа наступного місяця (п.5.4. Договору).
5.3. Рахунки на оплату заявленого обсягу електричної енергії на наступний розрахунковий
місяць надаються Споживачу не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до планового терміну оплати.
5.4. Рахунки на оплату за фактично спожитий обсяг електричної енергії у поточному
розрахунковому місяці (у разі необхідності) надаються Споживачу не пізніше 14-го
(чотирнадцятого) числа місяця наступного за розрахунковим.
5.5. Графік розрахунків за заявлені (прогнозовані) обсяги електричної енергії:
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до 25-числа місяця, що передує розрахунковому (місяцю постачання) – 25% від суми
попередньої оплати за прогнозований обсяг споживання електричної енергії
(прогнозована вартість);
до 5-го числа розрахункового періоду – 25% від суми прогнозованої вартості;
до 10-го числа розрахункового періоду – 25% від суми прогнозованої вартості;
до 20-го числа розрахункового місяця – 25% від суми прогнозованої вартості.
Прогнозована вартість електричної енергії визначається за формулою:

5.6.

СЗЦ

СЗЦ

РДН
РДН
ЗАЯВ
ВПР
; ЦМ−𝟏 } + ТОСП
+ МП ) ∗ 𝚺𝐝𝐡 V𝒅𝒉
грн. (без урахування ПДВ), де:
Загал = (m𝑎𝑥 {ЦМ𝟎
П
з

СЗЦ

СЗЦ

m𝑎𝑥 {ЦМ𝟎 РДН ; ЦМ−𝟏РДН } – максимальна (більша) величина з двох зазначених в дужках;
СЗЦ

ЦМ𝟎 РДН – середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на ринку «доба наперед» (РДН) у
місяці, в якому Постачальником виставляється рахунок на оплату прогнозної вартості.
Визначається згідно аналітичних матеріалів оператора ринку (ОР), розміщених на офіційному
веб-ресурсі;
СЗЦ
ЦМ−𝟏РДН – середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на ринку «доба наперед» (РДН) за
місяць, що передує місяцю, в якому Постачальником виставляється рахунок на оплату
прогнозної вартості. Визначається згідно аналітичних матеріалів оператора ринку (ОР),
розміщених на офіційному веб-ресурсі;
ТОСП
– ціна (тариф) послуги з передачі електричної енергії, встановлений Регулятором (НКРЕ
П
КП) на відповідний розрахунковий період, грн./КВт.год.;
МП – маржинальний прибуток Постачальника, грн./КВт.год.;
𝚺𝐡𝐝 – сума значень (вартість/обсяг) кожної години кожної доби розрахункового періоду;
ЗАЯВ
V𝒅𝒉
– заявлений обсяг електричної енергії Споживачем в h-годину d-доби розрахункового
з
місяця, грн./КВт.год.;
*Розрахунок за формулою визначається без урахування суми податку на додану вартість (ПДВ).
Сума ПДВ нараховується згідно Податкового кодексу України.
5.7. Оплата всіх рахунків здійснюється Споживачем в строк не пізніше 5 (п’яти) днів з дня їх
виставлення Постачальником.
5.8. Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла в наслідок різниці між заявленим та
фактичним обсягом споживання визначається після завершення розрахункового періоду та
отримання Споживачем даних комерційного обліку щодо фактично спожитих обсягів
електричної енергії Споживачем.
5.9. Сума переплати Споживача, за його вибором, може бути зарахована в якості оплати
(частини оплати) наступного розрахункового періоду, або може бути повернута Постачальником
на розрахунковий рахунок Споживача.
5.10. Сума недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті Споживачем не пізніше 5 (п’яти)
днів з дня отримання рахунку.
5.11. У разі, якщо відповідний термін оплати припадає на вихідний чи святковий день,
Споживач має сплатити платіж в робочий день, що передує такому вихідному чи святковому
дню.
5.12. У разі необхідності здійснення додаткових коригувальних розрахунків з ОСП за послуги
передачі та диспетчеризації, додаткових розрахунків врегулювання з АР за небаланси, будь-яких
інших коригувальних розрахунків, передбачених чинним законодавством в сфері постачання
електричної енергії, Постачальник надає Споживачу відповідний рахунок для здійснення таких
коригувальних розрахунків, який підлягає безумовній оплаті Споживачем не пізніше 5 днів з дня
отримання рахунку.
6.

Спосіб оплати послуг з розподілу/передачі

6.1. Послуги з передачі електричної енергії оплачуються Споживачем Постачальнику
електричної енергії з наступним перерахування такої оплати оператору системи передачі (ОСП)
3
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на підставі та згідно умов, визначених Договором Постачальника про надання послуг з передачі
з ОСП.
6.2. Послуги з розподілу електричної енергії оплачуються Споживачем безпосередньо
оператору системи розподілу (ОСР) на підставі та згідно умов Договору Споживача про надання
послуг з розподілу/передачі електричної енергії з відповідним ОСР.
7.

Подача та коригування заявлених обсягів

7.1. Споживач зобов’язаний до 20 (двадцятого) числа, що передує розрахунковому періоду
(місяцю постачання) надати Постачальнику прогнозовані обсяги споживання електричної
енергії, у вигляді місячного (погодинного) графіка споживання.
7.2. У разі необхідності Споживач може скоригувати заявлений обсяг купівлі електроенергії
до 10:00 за 2 (дві) 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.
7.3. У разі коригувань обсягу 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.
Станом на час надходження повідомлення про коригування обсягу постачання електричної
енергії, у Споживача повинна бути відсутня прострочена заборгованість за цим Договором.
7.4. 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.
8.

Розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф

8.1. У разі порушення Споживачем строків (термінів) оплати рахунків за електричну енергію,
передбачених умовами Договору та даною Комерційною пропозицією, Споживач сплачує
Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за
кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, а в разі прострочення
платежу на термін більше 7 (семи) календарних днів, крім пені Споживач зобов'язаний сплатити
Постачальнику штраф в розмірі 20% (двадцять відсотків) від простроченої до оплати суми. Також
Споживач відшкодовує Постачальнику документально підтверджені збитки, завдані
Постачальнику в результаті такого порушення строку (терміну) оплати Споживачем.
8.2. Нарахування пені за порушення Споживачем строків (термінів) оплати рахунків за
електричну енергію, передбачених умовами Договору та даною Комерційною пропозицією,
припиняється через 12 місяців з дня, коли зобов’язання (оплата електричної енергії) мало бути
виконано.
9.

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

9.1. Штрафні санкції за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених
умовами Договору Постачальником не передбачено.
10.

Урахування пільг, субсидій

10.1. Постачальником не враховуються пільги та субсидії.
11.

Компенсація Споживачу за недотримання комерційної якості надання послуг

11.1. Компенсація здійснюється відповідно до Порядку забезпечення стандартів якості
електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, що затверджений
Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 (зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від
29.03.2019 №453.
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12.

Термін дії договору

12.1. Договір набирає чинності з дня наступного за днем отримання Постачальником заявиприєднання 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 обраній комерційній
пропозиції. Договір діє до моменту початку постачання електричної енергії Споживачу іншим
Постачальником. 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.
13.

Інші умови

13.1. 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 заяві-приєднання 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.
14. Реквізити Постачальника
Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕНЕРГОПОСТАЧ»
(LLC «SMART ENERGY SUPPLY»)
Код ЄДРПОУ: 42981117, ІПН: 429811126563, EIC-код: 62X8977429297000
Адреса: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73
№ поточного рахунку із спеціальним режимом використання:
UA 07 322669 00000 26032300543380 в АТ «Ощадбанк» МФО 322669
№ поточного рахунку: UA 72 322669 00000 26009300543380 в АТ «Ощадбанк» МФО 322669
тел.: +38 (050) 509-54-33, e-mail: office@smartenergy.supply, web: https://smartenergy.supply/

_______________________________/Д.Р. Партола
(підпис, МП)
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