КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №УГР1
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГАЗ РЕСУРС»
Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР ГАЗ РЕСУРС» (надалі-Постачальник) (ЕІСкод 56Х930000009170Х), яке здійснює господарську діяльність на підставі ліцензії на право провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (постанова НКРЕКП №2594 від
03.12.2019р.), пропонує укласти договір про постачання електричної енергії споживачу (надалі – Договір)
на умовах даної Комерційної пропозиції №УГР1.
Комерційна пропозиція розроблена відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної
енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018р. №312
(далі-ПРРЕЕ), Цивільного та Господарського кодексів України, а також іншого чинного законодавства.
Територією, на якій ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» здійснює свою господарську діяльність з постачання
електричної енергії споживачу є вся територія України.
1. Критерії, яким має
- Споживач є власником/користувачем об’єкта (ів);
відповідати Споживач, що - Споживач приєднався до умов договору споживача про надання
послуг з розподілу електричної енергії;
обирає дану комерційну
- У Споживача відсутня прострочена заборгованість за договорами
пропозицію
про постачання електричної енергії або про надання послуг системи
розподілу/передачі.
2 Ціна (тариф) електричної
Ціна 1 кВт/год електричної енергії визначається за наступною
енергії, порядок її
формулою:
формування
1. Для об’єктів групи «а» (облік електричної енергії забезпечено
системою АСКОЕ (ЛУЗОД):
ЦПЛАН = (ЦРДН +ТРДН+ТПЕРЕД +ТПОСТ) х WПРОГ, де
Для двох авансових платежів 1-го розрахункового періоду та
першого авансового платежу другого розрахункового періоду ЦРДН
визначається як середньозважена ціна закупівлі електричної енергії
на ринку «на добу наперед», що склалася у попередньому (звітному)
періоді за інформацією офіційного сайту ДП «Оператор Ринку
Електроенергії» без ПДВ.
Для другого авансового платежу 2-го розрахункового періоду та
наступних розрахункових періодів ЦРДН визначається як ціна, яка
фактично склалася для цього Споживача у попередньому
розрахунковому місяці.
ТРДН – фіксований платіж/тариф за участь на РДН/ВДР та здійснення
операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР (встановлюється/змінюється
Регулятором) *
ТПЕРЕД– тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора
системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго») згідно чинного
законодавства України*
ТПОСТ - тариф постачальника, що:
для споживачів, які споживають до 50 000 кВт/год протягом
розрахункового періоду, становить 0,05 грн/кВт*год без ПДВ;
для споживачів, які споживають понад 50 000 кВт/год
протягом розрахункового періоду становить 0,02 грн/кВт*год без
ПДВ.
WПРОГ – прогнозований обсяг споживання електричної енергії.
На визначену вартість очікуваного обсягу споживання
електричної енергії нараховується 20% ПДВ.
Остаточна вартість фактично спожитої електричної енергії для
об’єктів групи «а» визначається за формулою:
ЦОСТ = (ЦФАКТ + ТРДН + ТПЕРЕД+ТПОСТ) х WФАКТ, де:
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Спосіб оплати за
електричну енергію

ЦФАКТ - ціна, яка фактично склалася за кожну окрему годину доби на
«ринку на добу наперед» у розрахунковому місяці.
ТРДН – фіксований платіж/тариф за участь на РДН/ВДР та здійснення
операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР (встановлюється/змінюється
Регулятором) *
ТПЕРЕД– тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора
системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго») згідно чинного
законодавства України*
ТПОСТ - тариф постачальника, що:
для споживачів, які споживають до 50 000 кВт/год протягом
розрахункового періоду, становить 0,05 грн/кВт*год без ПДВ;
для споживачів, які споживають понад 50 000 кВт/год
протягом розрахункового періоду становить 0,02 грн/кВт*год без
ПДВ.
WФАКТ – фактично спожитий обсяг електричної енергії у
розрахунковому місяці;
На вартість спожитої електричної енергії нараховується 20%
ПДВ.
*Регульовані тарифи є такими, що не залежать від Постачальника та
змінюються у відповідності до змін, проведених Регулятором, а тому
застосовуються у формулі ціни без додаткового погодження зі
Споживачем.
2. Для об’єктів групи «б» (без системи АСКОЕ (ЛУЗОД):
ЦПЛАН = (ЦРДН +ТРДН+ТПЕРЕД +ТПОСТ) х WПРОГ, де
ЦРДН - середньозважена ціна закупівлі електричної енергії, що
склалася на ринку «на добу наперед» у місяці, що передує
розрахунковому.
ТРДН – фіксований платіж/тариф за участь на РДН/ВДР та здійснення
операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР (встановлюється/змінюється
Регулятором) *
ТПЕРЕД– тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора
системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго») згідно чинного
законодавства України*
ТПОСТ - тариф постачальника, що:
для споживачів, які споживають до 50 000 кВт/год протягом
розрахункового періоду, становить 0,05 грн/кВт*год без ПДВ;
для споживачів, які споживають понад 50 000 кВт/год
протягом розрахункового періоду становить 0,02 грн/кВт*год без
ПДВ.
WПРОГ – прогнозований обсяг споживання електричної енергії.
На визначену вартість очікуваного обсягу споживання
електричної енергії нараховується 20% ПДВ.
Остаточна вартість фактично спожитої, у розрахунковому місяці,
електричної енергії (Wфакт) для об’єктів групи «б» визначається за
середньозваженою ціною, яка фактично склалася на «ринку на добу
наперед» у розрахунковому місяці.
На вартість спожитої електричної енергії нараховується 20%
ПДВ.
*Регульовані тарифи є такими, що не залежать від Постачальника та
змінюються у відповідності до змін, проведених Регулятором, а тому
застосовуються у формулі ціни без додаткового погодження зі
Споживачем.
Розрахунковим періодом є календарний місяць та встановлюється з 1
числа місяця до останнього числа цього місяця (включно).
Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі
попередньої оплати та остаточного розрахунку, який проводиться за
фактично відпущену електричну енергію згідно з даними
комерційного обліку:
- 1-й платіж здійснюється до 25-го числа місяця, що передує
розрахунковому у розмірі 30% вартості заявленого обсягу
електричної енергії;
- 2-й платіж здійснюється до 10-го числа розрахункового місяця у
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розмірі 20% вартості заявленого обсягу електричної енергії;
- 3-й платіж здійснюється до 20-го числа розрахункового місяця у
розмірі 30% вартості заявленого обсягу електричної енергії;
- 4-й платіж здійснюється до 27-го числа розрахункового місяця у
розмірі 20% вартості заявленого обсягу електричної енергії.
Остаточний розрахунок за фактично спожиту, у розрахунковому
місяці, електричну енергію здійснюється у строк до 10 числа, місяця
наступного за розрахунковим.
У разі, якщо здійснені платежі за електричну енергію, спожиту в
розрахунковому періоді, перевищують вартість фактично спожитої
електричної енергії, сума переплати зараховується, як попередня
оплата вартості очікуваного обсягу споживання електричної енергії
наступного розрахункового періоду, а у випадку припинення
постачання/дії договору – повертається Споживачу на письмову
вимогу останнього.
Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника зі
спеціальним режимом використання, зазначеним у Договорі та/або
розрахункових документах.
У призначенні платежу зазначаються реквізити Договору та період
поставки.
4
5
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Спосіб оплати за послуги з
розподілу/передачі
електричної енергії
Термін надання рахунку за
спожиту електричну
енергію та строк його
оплати
Розмір пені за порушення
строку оплати, штраф

Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу електричної
енергії безпосередньо (напряму) оператору системи розподілу.
Рахунок виставляється Споживачу у відповідності до пункту 3 цієї
Комерційної пропозиції. Оплата рахунку Постачальника повинна
бути здійснена Споживачем протягом 5 (п’яти) робочих днів від
дати отримання рахунку.
За порушення строків оплати по Договору Споживач сплачує
Постачальнику пеню у розмірі 0,01% від суми заборгованості, але не
більше подвійної облікової ставки НБУ, за кожний день
прострочення платежу, що діяла в період, за який здійснюються
нарахування пені, до повного погашення боргу.
Не застосовується до Споживача та Постачальника
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Розмір штрафу за
дострокове розірвання
Договору у випадках, не
передбачених умовами
Договору
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Розмір компенсації
Споживачу за
недодержання
Постачальником якості
надання комерційних
послуг

Згідно договору та чинного законодавства України
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Набрання чинності
Договором, термін дії та
умови пролонгації

Договір набуває чинності з дня підписання Заяви-приєднання до
Договору за формою Постачальника та за умови надання усієї
необхідної для укладення цього Договору інформації та документів,
передбачених чинним законодавством і діє до ___.__.20__
(включно)*, але у будь-якому випадку до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань.
Договір продовжує свою дію до кінця наступного року, якщо жодна
із Сторін не повідомила іншу Сторону за 21 день до дня закінчення
дії Договору про його припинення. Сторони можуть укласти про це
відповідну додаткову угоду.
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
та електроживлення.
Кожна зі Сторін має право достроково розірвати Договір,
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повідомивши про це іншу Сторону за 21 день до дня розірвання.
Зміни та доповнення до вказаного Договору вносяться у порядку
визначеному чинним законодавством та цим Договором, про що
Сторони можуть укласти додаткову угоду.
*зазначається на етапі укладення договору за домовленістю Сторін.
10 Наявність пільг/субсидій

*зазначається Споживачем під час укладення Договору

11 Можливість постачання
захищеним споживачам
12 Регулювання обсягів
споживання

Згідно чинного законодавства

13 Інші умови

Споживач не пізніше 15-го числа місяця, що передує розрахунковому
зобов’язаний подати Постачальнику Заявку на споживання
електричної енергії, згідно форми постачальника.
Заявлені обсяги споживання повинні об’єктивно відображати
прогнозоване споживання електроенергії або бути максимально
наближеними до фактичних обсягів споживання.
Загальні обсяги постачання електричної енергії складаються з усього
обсягу поставленої, протягом дії цього Договору електричної енергії,
що підтверджуються актами прийому-передачі та/або іншими
документами, передбаченими чинним законодавством.
У разі необхідності, Споживач може не пізніше ніж за 5 календарних
днів до запланованої дати коригування обсягів постачання
електричної енергії збільшити/зменшити заявлений обсяг постачання
електричної енергії. Підставою для збільшення обсягу постачання
електричної енергії є 100% попередня оплата Споживачем додатково
заявленого обсягу електричної енергії та письмове звернення
Споживача до Постачальника, надіслане у встановлений термін.
Витрати оператора системи розподілу (передачі) на здійснення робіт
з припинення/відновлення електроживлення електроустановок
Споживача, внаслідок невиконання або неналежного виконання ним
умов Договору, покриваються за рахунок коштів ініціатора
здійснення цих робіт, які відшкодовуються (компенсуються) йому
Споживачем.
Листування та повідомлення за Договором здійснюються шляхом
направлення належним чином оформленого документу:
- Електронною поштою, зазначеною у Договорі та/або додатках
до нього, з використанням ЕЦП/КЕП, з подальшим
направленням оригіналу поштою рекомендованим листом;
- Відправлення поштою - рекомендованим листом та/або
цінним листом на адресу, вказану у Договорі.
- через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі
Інтернет,
- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднанні
до умов Договору.
Підписанням цієї Комерційної пропозиції Споживач надає
Постачальнику згоду на отримання від оператора системи розподілу
(передачі) інформації про режим споживання та дозволену
(договірну) потужність Споживача.

Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГАЗ РЕСУРС»
Юридична/фактична адреси: 04080,
м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, офіс 201
Рахунок зі спеціальним режимом використання:
UA643004650000026034300132502
в АТ «Ощадбанк», м. Київ, МФО: 300465
Поточний рахунок:
UA943004650000026001300132502
в АТ «Ощадбанк», м. Київ, МФО: 300465
Код ЄДРПОУ: 41427817
ІПН 414278126582
Телефон: 044 277-47-77
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https://ukrgasresource.com/
Е-mail: electropost.ugr@gmail.com
Директор
____________________/ В.В. Денисович /
М.П.

Відмітка про підписання Споживачем цієї комерційної пропозиції:
Найменування Споживача
_____________________________________________________________
Посада уповноваженої особи Споживача, підпис, П.І.Б.

____________________

_________________
М.П.
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______________________

