Додаток №2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №4
від «01» липня 2019 року
тарифний план «Вільні ціни»
1. Критерії відповідності особи (підприємства або організації), що обирає дану комерційну пропозицію:
«НЕ УНІВЕРСАЛЬНА ПОСЛУГА». Електроустановки особи (підприємства або організації), яка є власником
(користувачем) об’єкта електроспоживання, приєднані до електричних мереж договірною потужністю більше 150
кВт.
 «НЕ КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА». Суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання
житлово-комунальних послуг населенню з централізованого водопостачання, водовідведення; централізованого
опалення та гарячого водопостачання; вуличного освітлення; перевезень міським комунальним електротранспортом.
«НЕ БЮДЖЕТНА ОРГАНІЗАЦІЯ». Підприємство або організація, що є бюджетною установою, до числа яких
належать: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у
встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого
бюджету.
«НАЯВНІСТЬ ДОГОВОРУ З ОПЕРАТОРОМ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ». Наявність в споживача укладеного
з оператором системи договору про надання послуг з розподілу.
«БЕЗ БОРГУ». Відсутність заборгованості перед попереднім Постачальником за спожиту електричну енергію.
«ДЛЯ ВЛАСНОГО СПОЖИВАННЯ». Особа (підприємство або організація), яка є власником (користувачем)
об’єкта електроспоживання, купує електричну енергію для власного споживання.
2. Умови комерційної пропозиції:
Умова
Предмет комерційної пропозиції:
Територія дії комерційної пропозиції

Термін дії комерційної пропозиції
Ціна
(тариф «без тарифу ОСР»)

Пропозиція
постачання електричної енергії (товару) споживачу.
Україна, Львівська область
З 01.07.2019 року до 31.12.2019 року
Ціна на електричну енергію (без ПДВ), що
постачається споживачу та розраховується
Постачальником щомісячно відповідно до формули та
зазначається в розрахунковому документі,
виставленому за підсумком розрахункового періоду:
Ц=Црозр*Кнеб+Трозп+Тпер+Тпост,
де
Ц - ціна за 1 кВт.год. електричної енергії, що
постачається Споживачу;
Црозр – розрахункова ціна у попередньому
розрахунковому періоді;
Кнеб - коефіцієнт (абсолютна величина), що враховує
відхилення заявленого та фактичного обсягу спожитої у
розрахунковому періоді електричної енергії усіма
Споживачами ЛМКП «Львівтеплоенерго» з
допустимою точністю у 5% (при Кнеб менше 1, значення
Кнеб приймаємо за 1, та розраховується за формулою:
∑n
i=1(𝑊заяв−𝑊факт)/𝑊факт

Кнеб=

𝑛

+0,95,

Wзаяв - заявлений обсяг купівлі електричної енергії
визначається кожної доби та сумарно за розрахунковий
місяць;
Wфакт - фактичний обсяг купівлі електричної енергії
визначається кожної доби та сумарно за місяць згідно
даних Оператора комерційного обліку;
n – кількість днів у місяці;
Троз - тариф оператора системи розподілу на
відповідному класі напруги;
Тпер - тариф на послуги з передачі електричної енергії,
розрахований відповідно до порядку встановлення
(формування) тарифу на послуги з передачі
електричної енергії та затверджений для ОСП у
встановленому порядку;

Розрахунковий період
Спосіб оплати

Термін (строк) надання рахунку та термін (строк)
його оплати

Спосіб оплати за послугу розподілу електричної
енергії

Порядок визначення обсягів споживання та їх
коригування

Тпос - тариф на послуги постачальника електричної
енергії,
який
встановлюється
ЛМКП
«Львівтеплоенерго» для групи споживачів, з початку дії
нового ринку електричної енергії у відповідності до
вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»
та включає відшкодування витрат на покриття
фінансових гарантій, забезпечення на усіх сегментах
ринку та інше.
Розрахунковим періодом по цій пропозиції є
календарний місяць.
Споживач протягом розрахункового періоду здійснює
планові платежі на поточний рахунок Постачальника в
наступні терміни:
1-ий платіж 24-го числа місяця, що передує
розрахунковому періоду в розмірі 20% від вартості
договірного обсягу споживання електричної енергії з
урахуванням ПДВ;
2-ий платіж в останній банківський день місяця, що
передує розрахунковому періоду в розмірі 20% від
вартості договірного обсягу споживання електричної
енергії з урахуванням ПДВ;
3-ій платіж 04-го числа розрахункового періоду в
розмірі 20% від вартості договірного обсягу
споживання електричної енергії з урахуванням ПДВ;
4-ий платіж 9-го числа розрахункового періоду в
розмірі 20% від вартості договірного обсягу
споживання електричної енергії з урахуванням ПДВ;
5-ий платіж 14-го числа розрахункового періоду в
розмірі 20% від вартості договірного обсягу
споживання електричної енергії з урахуванням ПДВ.
Розмір суми платежу розраховується Споживачем
самостійно як сума добутків обсягів заявленої
величини споживання електричної енергії на наступний
розрахунковий період ціну електроенергії, з
урахуванням ПДВ.
Якщо день оплати припадає на вихідний чи святковий
день, то останнім днем оплати є день, що передує
святковому чи вихідному дню.
Остаточний розрахунок споживача здійснюється на
підставі розрахунку обсягу фактично спожитої
електричної енергії, визначеної оператором системи
розподілу, з врахуванням сум попередніх оплат за
електричну енергію.
Оплата здійснюється на поточний рахунок
Постачальника, зазначений у Договорі або
розрахункових документа
По закінченню розрахункового періоду, Постачальник
до 12 числа наступного за розрахунковим, надає
Споживачу остаточний рахунок на оплату фактично
спожитої електричної енергії за попередній
розрахунковий період. Надані Постачальником рахунки
підлягають оплаті споживачем, протягом п’яти робочих
днів з дати отримання. Рахунки на оплату за
електричну енергію надається споживачу у спосіб, що
визначається в умовах договору.
Оплата послуг з розподілу електричної енергії
здійснюється Постачальником або Споживачем (на
вибір Споживача)безпосередньо на рахунки Оператора
системи розподілу за тарифами (цінами), які
регулюється Регулятором і розраховуються у
встановленому законодавством порядку .
Споживач надає Постачальнику помісячні прогнозні
обсяги споживання електричної енергії (заявлені
величини споживання) на наступний календарний рік
не пізніше 10-го числа останнього місяця року, що

Розмір пені за порушення строку оплати та/або
штраф

Санкція за невиконання грошового зобов’язання по
сплаті за спожиту електричну енергію згідно ПРРЕЕ
Компенсація за недотримання постачальником
комерційної якості надання послуг
Розмір штраф за дострокове розірвання договору

Строк дії договору та умови пролонгації

Урахування пільг, субсидій
Надання показів точки обліку

Можливість застосування тарифних коефіцієнтів

Постачальник:

передує року споживання. Коригування заявлених
величин споживання електричної енергії здійснюється
за умови подання Споживачем відповідної заяви до 13го числа розрахункового періоду, та оплати по рахунку
100% вартості додатково заявлених обсягів споживання
електричної енергії впродовж 2-х банківських днів з
моменту його виставлення. У випадку не оплати
виставленого рахунку, збільшений обсяг не є
узгодженим. Якщо 13 число розрахункового періоду
припадає на вихідний або святковий день, оплата та
коригування договірних величин споживання
електричної енергії здійснюється в останній робочий
день, що передує 13 числу розрахункового періоду.
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. Сума боргу
сплачується з урахуванням встановленого індексу
інфляції за весь час прострочення, а також три
проценти річних від простроченої суми.
Сума штрафу, пені, боргу з врахуванням встановленого
індексу інфляції за весь час прострочення та 3% річних
сплачуються на поточний рахунок Постачальника
електричної енергії, який зазначається у
розрахунковому документі.
Відключення у порядку встановленому ПРРЕЕ
Компенсація надається згідно порядку та в розмірах,
що затверджені Регулятором.
У випадку не повідомлення (повідомлення з
порушенням строків) Постачальника про дострокове
припинення (розірвання) договору Споживачем,
Споживач сплачує штраф у розмірі 100% вартості
електричної енергії, заявленої Споживачем, як
прогнозований обсяг споживання в місяці, в якому було
подано повідомлення про дострокове припинення дії
договору.
Договір про постачання електричної енергії споживачу
вступає в дію з моменту підписання та діє строком до
31.12.19 р.. Договір вважається продовженим на
кожний наступний календарний рік, якщо за 21
(двадцять один) день до закінчення дії Договору
жодною із сторін не буде заявлено про припинення або
перегляд його умов. 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 його
виконання, включаючи штрафні санкції.
Урахування пільг, субсидій не передбачається умовами
комерційної пропозиції
Споживач самостійно надає покази Оператору системи
розподілу в терміни та спосіб будь-яким із
запропонованих оператором системи розподілу
варіантів.
Тарифні коефіцієнти для зон доби не застосовуються
Споживач:

Львівське міське комунальне підприємство
«Львівтеплоенерго»
Директор ___________Вольський В.В.

____________

«__»_________20__р.

