Додаток № 2
до Договору про постачання
електричної енергії Споживачу

Комерційна пропозиція №1
___________________________
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “Солісен”, код ЄДРПОУ 43234775,
юридична адреса: 19602, Черкаська обл., Черкаський район, Смілянське шосе, 6км+800м., (далі Постачальник), що діє відповідно до статуту та ліцензії, виданої постановою НКРЕКП від
17.12.2019р. № 2856, пропонує __________________________________________ (далі – Споживач)
розглянути та прийняти наступну комерційну пропозицію (оферту), щодо постачання електричної
енергії Споживачу.
Дана Комерційна пропозиція розроблена у відповідності до вимог і норм Закону України “Про
ринок електричної енергії”, Правил роздрібного ринку електричної енергії, Цивільного кодексу
України, Господарського кодексу України та з урахуванням інших законодавчих і нормативних
документів.
1.

Критерії,
яким
має
відповідати Споживач, що
обирає дану комерційну
пропозицію

- Наявний Комерційний облік електричної енергії, що забезпечує можливість
застосування цін (тарифів) передбачених даною Комерційною пропозицією;
- Об’єкт споживача приєднаний до мереж оператора системи у встановленому
законодавством порядку;
- Споживач є стороною діючих договорів: споживача про надання послуг з розподілу
(передачі) електричної енергії; про надання послуг Комерційного обліку електричної
енергії (крім випадку коли ОСР, до якого приєднані об’єкти споживача, виконує
функції ППКО);
- Споживач, підписуючи дану Комерційну пропозицію, підтверджує відсутність
факту припинення/призупинення/обмеження постачання (розподілу) електричної
енергії у випадках, передбачених чинним законодавством України (КСР, ПРРЕЕ
тощо),
- За об’єктом (об’єктами) Споживача відсутня прострочена заборгованість за
договорами про постачання електричної енергії.

2.

Ціна (тариф) на електричну
енергію

Ціна попередньої оплати (плановий та/або авансовий платіж) очікуваного обсягу
споживання електричної енергії на розрахунковий період здійснюється за
прогнозованою ціною, що визначається Постачальником за формулою:
Wпл =Wпрог *Кпост + П, (грн. за 1 кВт*год, без ПДВ)
де: Wпрог – прогнозована ціна купівлі електричної енергії Постачальником для
Споживача на всих сегментах ринку електричної енергії в розрахунковому періоді.
Кпост – коефіцієнт прибутковості Постачальника = 1,02 (за умови попередньої оплати)
= 1,034 (за умови оплати по факту)
П – тариф на передачу електричної енергії оператора системи передачі (НЕК
“Укренерго”), затверджений Регулятором, на даний розрахунковий період;
Ціна за фактично спожиту електричну енергію розраховується за формулою:
Wфакт = Wкуп *Кпост + П, (грн. за 1 кВт*год, без ПДВ)
де Wкуп – фактична ціна купівлі електричної енергії електропостачальником на
всіх сегментах ринку, також включає всі обов’язкові податки (крім ПДВ, що
обліковується окремо), збори та платежі, що передбачені законодавством,
грн/кВт*год.;
Кпост – коефіцієнт прибутковості Постачальника = 1,02 (за умови попередньої оплати)
= 1,034 (за умови оплати по факту)
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П – тариф на передачу електричної енергії оператора системи передачі (НЕК
“Укренерго”), затверджений Регулятором, на даний розрахунковий період;
Вартість товарної продукції, яка підлягає оплаті Споживачем, очікуваних
обсягів та фактичного споживання електричної енергії визначається шляхом добутку
відповідної ціни на відповідні обсяги споживання.
Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового кодексу
України.
3.

Територія
здійснення
ліцензованої діяльності

4.

Спосіб оплати та терміни

Постачання електричної енергії здійснюється по всій території України, крім
тимчасово непідконтрольних Україні територій.
Оплата послуг з постачання електричної енергії відбувається (обрати потрібне)

□ Попередня оплата

□ Оплата по факту

Попередня оплата.

Оплата за постачання електричної енергії здійснюється Cпоживачем у формі
планових платежів за наступним графіком:
- До 24 числа місяця, що передує розрахунковому 35% вартості заявлених обсягів на
розрахунковий місяць з урахуванням ПДВ;
- До 5 числа розрахункового місяця - 35% вартості заявлених обсягів на
розрахунковий місяць з урахуванням ПДВ,
- До 10 числа розрахункового місяця - 30% вартості заявлених обсягів на
розрахунковий місяць з урахуванням ПДВ,
з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну
енергію згідно з даними комерційного обліку.
Прогнозований обсяг споживання визначається Постачальником на підставі
відомостей про обсяги прогнозованого споживання електричної енергії наданих
Соживачем в Додатку 3, або розрахованих за допомогою власних програмних
ресурсів за середньодобовим споживанням минулих періодів, чи з урахуванням інших
відомостей, в тому числі щодо потужності площадок обліку у нових споживачів.
Розмір попередньої оплати визначається шляхом множення прогнозованого
обсягу споживання електричної енергії на ціну, визначену відповідно до п.2
Комерційної пропозиції.

Оплата фактично спожитої електричної енергії (по факту).

Оплата за постачання електричної енергії здійснюється Cпоживачем за
використану електричну енергію за наступним графіком:
- 11 числа місяця споживання, вартістю фактично спожитих обсягів на розрахунковий
місяць, з урахуванням ПДВ;
- 21 числа місяця споживання, вартістю фактично спожитих обсягів на розрахунковий
місяць, з урахуванням ПДВ;
- 1 числа місяця наступного за місяцем споживання, вартістю фактично спожитих
обсягів на розрахунковий місяць, з урахуванням ПДВ;
з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну
енергію згідно з даними комерційного обліку.

Примітка: Якщо останній день терміну оплати припадає на вихідний або
святковий день, то останнім днем оплати вважається операційний (банківський) день,
що передує вихідному/святковому дню. Остаточний розрахунок за фактично
поставлену (спожиту) електричну енергію Споживач зобов’язаний провести
(здійснити) в термін не пізніше 5 робочих днів від дня отримання рахунка. Оплата за
постачання електричної енергії (плановий, авансовий платежі, попередня оплата та
остаточний розрахунок) здійснюється виключно на поточний рахунок зі спеціальним
режимом використання Постачальника, який зазначено у розрахункових документах.
Датою оплати вважається дата фактичного надходження коштів на поточний рахунок
зі спеціальним режимом використання Постачальника.
Прийняттям цієї Комерційної пропозиції, Споживач надає згоду та доручає
Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, що надійшли в рахунок
оплати електричної енергії (аванси, переплати тощо), шляхом їх зарахування між
відповідними рахунками, в тому числі із спеціальним режимом використання, таким
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чином, щоб забезпечити їх коректне відображення, зокрема, у випадку помилкового
перерахування Споживачем, зарахування переплат в рахунок погашення
заборгованості чи споживання майбутніх періодів, у випадку коригування обсягів
оператором системи, та в інших випадках, в тому числі при внесенні змін до чинного
законодавства. Споживач здійснює оплату послуг з передачі електричної енергії у
складі вартості (ціни) електричної енергії Постачальника.
5.

Термін (строк) надання
рахунку
за
спожиту
електроенергію

6.

Оплата послуг розподілу
електричної енергії

Оплата послуг з розподілу електричної енергії відбувається (обрати потрібне)

Штраф
за
відхилення
фактичного
споживання
від замовленого обсягу
Розмір компенсації за
недодержання
Постачальником
комерційної якості послуг
Можливість
надання
пільг/субсидій

Не застосовується

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Можливість
постачання
захищеним Споживачам
Штраф
за
дострокове
припинення дії договору
Термін дії договору та
умови пролонгації

– до 15 числа місяця наступного за розрахунковим.
Споживач зобов`язаний отримати від Постачальника рахунок (рахунки) та акт
(акти) прийняття-передавання товарної продукції (далі – Розрахункові документи) за
розрахунковий період, впродовж трьох робочих днів підписати їх та повернути
Постачальнику або надати заперечення щодо них в строк наданий для підписання. У
разі ненадання заперечень, неповернення чи неотримання розрахункових документів
Споживачем, Постачальник направляє йому примірники таких розрахункових
документів. З моменту отримання Споживачем примірників розрахункових
документів вони вважаються належним чином підписаними зі сторони Споживача.

□ Споживачем

□ Постачальником

Компенсація за недотримання постачальником Комерційної якості надання
послуг надається у порядку та розмірі, визначеному НКРЕКП.
Пільги та субсидії на умовах цієї Комерційної пропозиції не передбачені та не
надаються.
Постачання електричної енергії захищеним споживачам не здійснюється.
Не застосовується
Договір набирає чинності з дня наступного за днем отримання ТОВ “Солісен”
Заяви-приєднання Споживача до умов договору про постачання електричної енергії
споживачу, в якій вказано про обрання даної Комерційної пропозиції, а також
підписання сторонами паперового примірника Комерційної пропозиції. Договір
вважається укладений на термін до 31.12.2021 року.
Договір може бути пролонгований з тими ж умовами на термін до 31 грудня
кожного наступного календарного року за умови відсутності письмового
повідомлення від однієї із сторін про намір розірвання Договору за 20 днів до дати
припинення дії договору.
За наявності неврегульованого боргу, Постачальник має право достроково
розірвати Договір про постачання електричної енергії споживачу, що не звільняє
Споживача від сплати такого боргу.

Відмітка Споживача про підписання цієї Комерційної пропозиції:

“__”____________2021р.
(дата)

Постачальник
ТОВ “Солісен”
______________ В.А.Дубровін
(Підпис М.П.)

Директор

__________________

(особистий підпис, М.П.)

______________________

(П.І.Б. уповноваженої особи)

Споживач
_____________________________
_________________ ____________
(Підпис М.П.)

(П.І.Б.)
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Реквізити Постачальника
Товариство з обмеженою відповідальністю “Солісен”
Ідентифікаційний код: 43234775
Юридична адреса: 19602, Черкаська обл., Черкаський район, Смілянське шосе, 6км+800м.
Поштова адреса: 18029, місто Черкаси, вулиця 30 Років Перемоги 7/10, а/с 1583
Поточний рахунок із спеціальним режимом використання:
UA583545070000026034300132292 в Філії - Черкаське обласне управління АТ “Ощадбанк”
код банку за ЄДРПОУ: 02767059
Інд. податковий № 432347723255
Телефон: +38(067)501-77-97
E-mail: solisen.ck@gmail.com
Веб-сайт: https://www.solisentrade.com
Директор В.А.Дубровін
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