Додаток № 2 до договору постачання
електричної енергії споживачу

Комерційна пропозиція № 1 (група “а”)
постачальника електричної енергії ТОВ «Павер Інжинірінг»
Ця комерційна пропозиція застосовується згідно з Договором про постачання електричної
енергії споживачу (далі – Договір), який є публічним договором приєднання, укладеним згідно
статей 633,634, 641,642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до його
умов.
Територія, на яку розповсюджується діяльність ТОВ «Павер Інжинірінг» з постачання
електричної енергії: Україна, окрім тимчасово окупованих територій.
Предмет комерційної пропозиції: постачання електричної енергії як товарної продукції.
Розрахунковий період : календарний місяць.
1. Критерії, яким має відповідати Споживач, що обирає дану Комерційну пропозицію:
– споживач приєднався до умов договору (уклав договір) споживача про надання послуг з
розподілу (передачі) електричної енергії з оператором(ами) системи,
– за об’єктом(ами) споживача немає заборгованості перед Постачальником за договорами, які
були укладені раніше;
– площадки комерційного обліку віднесені, у встановленому нормативними документами
порядку, що підтверджується оператором системи, до групи «а» (АСКОЕ, ЛУЗОД тощо).
2. Загальна вартість спожитої електричної енергії Споживача розраховується по завершенню
розрахункового періоду за наступною формулою:
Вз = ∑ (Vф ∗ (Црдн + Цп)) + Вбр + 𝑉ф ∗ Тп + ПДВ (20%)
ij

Вбр = 0 (при відхиленні фактичного обсягу спожитої електричної енергії від
заявленого не більше ніж на 15%)
Вбр = ∑ij(𝑉ф − 𝑉з) ∗ (Цбр≪−≫ − Црдн) (при перевищенні фактичного обсягу
спожитої електричної енергії більше ніж на 15% від замовленого обсягу)
Вбр = ∑ij(𝑉з − 𝑉ф) ∗ (Црдн − Цбр≪+≫ ) (при перевищенні замовленого обсягу
електричної енергії більше ніж на 15% від фактично спожитого обсягу)
Црдн - ціна купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» в i-ту годину j-ої доби згідно
даних погодинних цін на ринку «на добу наперед» (опубліковані на офіційному сайті ДП
«Оператор ринку» www.oree.com.ua);
Тп - тариф на послуги з передачі електричної енергії, затверджений НКРЕКП на відповідний
розрахунковий період;
Vф – фактичний обсяг спожитої електричної енергії в i-ту годину j-ої доби розрахункового
місяця.
Vз – заявлений обсяг електричної енергії в i-ту годину j-ої доби розрахункового місяця, що
подається до 19 числа місяця, що передує розрахунковому, з можливістю коригування за згодою
сторін (не пізніше, ніж за 72 години до початку години споживання).
Цбр≪−≫ /Цбр≪+≫ – ціна купівлі/продажу електричної енергії на балансуючому ринку в i-ту
годину j-ої доби згідно даних погодинних цін негативних/позитивних небалансів (опубліковані
на офіційному сайті НЕК «Укренерго» https://ua.energy/)

Цп - ціна послуг постачальника залежить від обсягів фактичного споживання електричної
енергії за розрахунковий період:
Фактичний обсяг споживання електричної Ціна послуг Постачальника
енергії за розрахунковий період (місяць)
(грн. за 1 кВт год)
до 100 тис. кВт год
0,12
від 100 тис. кВт год до 500 тис. кВт год
0,10
від 500 тис. кВт год до 1 000 тис. кВт год
0.08
від 1 000 тис. кВт год до 5 000 тис. кВт год
0,06
від 5 000 тис. кВт год
0,04

3. Оплата за електричну енергію здійснюється в наступному порядку:
- 40% вартості електричної енергії, що визначена Споживачем у Заявці/Заявках наданих
на відповідний розрахунковий період сплачується Споживачем не пізніше чим за 5 (п’ять) днів
до початку розрахункового місяця (місяця в якому здійснюється поставка), на підставі
виставленого Постачальником рахунку на оплату;
- 30% вартості електричної енергії, що визначена Споживачем у Заявці/Заявках наданих
на відповідний розрахунковий період сплачується Споживачем не пізніше 5-го числа
розрахункового місяця (місяця в якому здійснюється поставка), на підставі виставленого
Постачальником рахунку на оплату;
- 30% вартості електричної енергії, що визначена Споживачем у Заявці/Заявках наданих
на відповідний розрахунковий період сплачується Споживачем не пізніше 15-го числа
розрахункового місяця (місяця в якому здійснюється поставка), на підставі виставленого
Постачальником рахунку на оплату.
Ціна, яка застосовується для визначення сум попередньої оплати, дорівнює ціні електричної
енергії у попередньому звітному періоді.
У випадку співпадіння дати оплати з вихідним чи святковим днями, Споживач здійснює оплату
у найближчий робочий день, що передує вихідному чи святковому дню.
Датою оплати рахунка вважається дата надходження коштів на рахунок Постачальника.
Оплата проводиться на поточний рахунок Постачальника із спеціальним режимом
використання, який зазначено у рахунках.
Споживач може здійснювати платежі ініціативно (без виставлення рахунків) у розмірах та у
терміни, які визначені Договором та цією Комерційною пропозицією.
Якщо фактична вартість спожитої електричної енергії перевищує суму коштів, сплачених
Споживачем (за електричну енергію, спожиту у відповідному розрахунковому періоді),
Споживач здійснює остаточний розрахунок протягом п’яти банківських днів з дати отримання
рахунку.
Якщо сума коштів, сплачених Споживачем (за електричну енергію, спожиту у відповідному
розрахунковому періоді), перевищує фактичну вартість спожитої електричної енергії,
надлишково сплачені кошти враховуються при визначенні чергового платежу Споживача за
електричну енергію, спожиту у наступному розрахунковому періоді.
4.
Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії
безпосередньо оператору системи.
5.
За порушення строків оплати, визначених у Договорі Споживачем сплачується пеня у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (НБУ) за кожний день
прострочення платежу.

6.
Розмір компенсації Споживачу за недодержанням Постачальником якості надання
комерційних послуг надається в обсягах та у порядку, затверджених НКРЕКП. Постанова
НКРЕКП, щодо надання компенсації Споживачу за недодержанням Постачальником якості
надання
комерційних
послуг
розміщується
на
офіційному
веб-сайті
http://www.pwrengineering.com.ua/
7.
Договір про постачання електричної енергії споживачу набирає чинності з дати
підписання Споживачем заяви – приєднання до Договору і укладається на строк до «31» грудня
2021 року (включно) та вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо
за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про
припинення його дії або перегляд його умов, а в частині розрахунків Договір діє до повного їх
завершення.
8.

Пільги та субсидії при розрахунках за спожиту електричну енергію не передбачені.

9.
Споживач щорічно, до 01 грудня поточного року надає відомості про обсяги очікуваного
споживання електричної енергії в наступному році з помісячним розподілом в письмовій формі.
У разі ненадання Споживачем зазначених відомостей про обсяги очікуваного споживання
електроенергії в наступному році, Постачальник визначає заявлений обсяг електроенергії за
фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули.
10.

Штраф за дострокове припинення дії договору за згодою сторін не передбачений.

Постачальник:
ТОВ «ПАВЕР ІНЖИНІРІНГ»
ЄДРПОУ 43334431,
Юридична адреса:
02132 Україна, Київ, Дніпровська набережна, 28.
№UA383226690000026032300073827 в ТВБВ №10026/0124 філіїГоловного управління по м. Києву та Київської області АТ “Ощадбанк”
МФО 322669
ІПН 433344326558
телефон: 044-536-51-00
електронна пошта: office@pwreng.com.ua

