Додаток №3 до договору про постачання
електричної енергії постачальником
універсальних послуг
від «___» _______ 20___ року
№ ______________________
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 1.02/2-РОЕК
для малих непобутових споживачів,
які купують електричну енергію для власного споживання, що не є побутовими споживачами
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (далі –
ТОВ «РОЕК») – постачальник електричної енергії на території Рівненської області, що здійснює постачання електричної енергії на підставі ліцензії на
право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (постанова НКРЕКП від 14.06.2018 № 429) мережами
операторів системи розподілу, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії на відповідній
території, керується вимогами чинного законодавства та дбає про задоволення інтересів своїх споживачів, пропонує Вам розглянути можливість купівлі
електричної енергії згідно пропозиції:
1. Ціна на електричну енергію (грн. за 1 кВт*год без ПДВ):
Постачання електричної енергії здійснюється за регульованим цінами (тарифами) на електричну енергію, затвердженими НКРЕКП, які
включають, в тому числі витрати на розподіл електричної енергії. Ціни (тариф) на електричну енергію розміщуються не пізніше ніж за 20 днів до
початку застосування ціни на офіційному веб-сайті ТОВ «РОЕК» energozbut.rv.ua на інформаційних стендах центрах обслуговування споживачів
ТОВ «РОЕК».
Величина авансових та планових платежів розраховується як добуток вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії та цінами
(тарифами) на електричну енергію, затвердженими НКРЕКП.
2. Територія діяльності:
Територія діяльності визначається у відповідності до ліцензії (ліцензій) та вимог чинного законодавства України.
3. Спосіб оплати:
У формі попередньої оплати у розмірі повної вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період,
але не менше ніж зазначений мінімальний обсяг в умові, вибраної Споживачем даної комерційної пропозиції, з остаточним розрахунком, що
проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку.
Оплата рахунку здійснюється за вибором:
– готівковими коштами або платіжною карткою чи безготівковими коштами в місцях обслуговування клієнтів, банках або через інші сервіси
прямих платежів,
– з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг);
– в інший спосіб не заборонений чинним законодавством.
Для споживачів, які фінансуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів спосіб оплати формується згідно вимог Бюджетного
кодексу України.
У разі не зазначення Споживачем у платіжному документі періоду, за який проводиться оплата, Постачальник має право зарахувати сплачені
кошти в погашення заборгованості з найдавнішим терміном виникнення.
4. Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та термін його оплати:
Оплата рахунків за електричну енергію здійснюється на поточний рахунок:
– у формі попередньої оплати за 3 робочих дні до початку розрахункового періоду;
– по остаточному розрахунку – протягом 5-и робочих днів від дня отримання рахунку-фактури, але не пізніше 20-го числа місяця наступного за
розрахунковим.
Отримання Споживачем платіжного документа може здійснюватися наступними способами (всі перелічені способи є рівнозначними):
– в центрах обслуговування споживачів Постачальника;
– через особистий кабінет Постачальника на офіційному сайті у мережі Інтернет (веб-сайті ТОВ «РОЕК»: energozbut.rv.ua);
– засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві-приєднання до умов договору;
– факсимільним зв’язком;
– поштовим зв’язком;
– іншим способом з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу.
5. Оплата послуг з розподілу електричної енергії мережами електропередавальної організації:
Здійснюється через Постачальника з наступним переведенням такої оплати оператору системи згідно платіжного документа та за тарифами, які
встановлюються НКРЕКП відповідно до затвердженої методики.
6. Розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф:
За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує
Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу враховуючи день фактичної оплати. При цьому,
пеня нараховується за весь період заборгованості її виникнення, починаючи з першого дня наступного за останнім днем граничного строку внесення
плати за спожиту електричну енергію, із встановленням терміну позовної давності щодо її стягнення у 5 (п’ять) років.
7. Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником комерційної якості послуг:
Надається Постачальником в обсягах та у порядку, затвердженому постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375, та розміщена на офіційному вебсайті ТОВ «РОЕК»: www.energozbut.rv.ua.
8. Штраф за дострокове припинення дії договору:
Не застосовується.
9. Термін дії договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (далі – Договір) та умови пролонгації:
Договір укладається шляхом приєднання до умов Договору шляхом оплати рахунка, отриманого від постачальника універсальної послуги, або
фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії (за умови надання рахунка постачальником універсальної послуги), або підписання
заяви-приєднання до умов Договору і діє протягом 1 року, а в частині розрахунків до повного їх виконання. Сторони домовилися, що даний Договір
вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо за 20 робочих днів до закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про
припинення, або перегляд його умов.
10. Урахування пільг, субсидій:
Не надаються.
11. Можливість постачання захищеним споживачам:
Споживачі, що визнані у встановленому законодавством порядку захищеними, повідомляють про це Постачальника у заяві-приєднанні до
Договору про постачання електричної енергії споживачу.
12. Інше:
Постачальник може інформувати, повідомляти Споживача, з яким укладено Договір, про закінчення терміну дії Договору, 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, шляхом направлення відповідної інформації (всі перелічені способи є
рівнозначними):
– через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет;
– 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 Постачальника;
– поштовим зв’язком;
– тощо.
13. Коригування замовлених величин споживання електричної енергії:
Здійснюється за умови подання Споживачем відповідної заяви до 25-го числа місяця, що передує розрахунковому 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.
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Якщо 25 число місяця, що передує розрахунковому періоду, припадає на вихідний або святковий день, оплата та коригування договірних величин
споживання електричної енергії здійснюється в останній робочий день, що передує 25 числу місяця, що передує розрахунковому періоду.
Розмір очікуваного споживання електричної енергії визначається та вказується для кожного об’єкту окремо.
Помісячні прогнозні величини споживання електричної енергії на наступний календарний рік (Додаток до даної комерційної пропозиції)
подаються Споживачем не пізніше 01 вересня поточного року та узгоджуються Постачальником електричної енергії. У разі ненадання Споживачем
зазначених відомостей у встановлений термін, розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік встановлюється Постачальником
електричної енергії за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року,
які відповідають майбутнім періодам поточного року.
14. Зміни до Договору, в тому числі комерційної пропозиції (додаток №3 до Договору), вносяться у порядку визначеним у пп.5 п.7.2 та п.13.2
Договору. Споживач має право звернутись до Постачальника за зміною комерційної пропозиції. В разі погодження Постачальником вибраної
Споживачем комерційної пропозиції всі попередні комерційні пропозиції втрачають чинність.
Дія Договору припиняється у випадках передбаченими п.13.6 Договору за умови дотримання Споживачем вимог п.4.27. ПРРЕЕ (у разі звільнення
приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією споживач зобов’язаний повідомити електропостачальника та
оператора системи або основного споживача про намір припинити дію відповідних договорів не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення
приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією та надати заяву щодо розірвання договорів і в цей самий термін
здійснити сплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до заявленого споживачем дня звільнення приміщення та/або
остаточного припинення користування електричною енергією включно).
Постачальник:

Споживач:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Директор ____________________ Безсмертний С.О.

_______________________________________________________
(посада підпис, П.І.Б.)

(посада, підпис, П.І.Б)

«____» ______________________20____ року
М.П.

«____» _____________ 20___ року
М.П.
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Додаток №1 до комерційної пропозиції № 1.02/2-РОЕК
до договору про постачання електричної енергії
постачальником універсальних послуг
від «___» __________ 20___ року
№ ______________________________
Договірні величини споживання електричної енергії

1

Примітки:
1. Постачання електричної енергії Споживачу здійснюється на території ліцензованої діяльності операторів системи розподілу _________________________.
2. Договірні величини (обсяги) споживання електричної енергії на розрахунковий період встановлюються Постачальником електричної енергії на основі фактичних значень обсягу спожитої електричної енергії
за аналогічний розрахунковий період попереднього року.
3. Якщо фактичне значення обсягу спожитої електричної енергії за відповідний розрахунковий період попереднього року дорівнює нулю, договірний обсяг споживання електричної енергії визначається на основі
фактичного обсягу спожитої електричної енергії у першому, наступному за відповідним, розрахунковому періоді попереднього року, споживання в якому більше нульового значення.
4. Споживач, струмоприймачі якого вперше приєднані до електричних мереж, надає договірні обсяги споживання електричної енергії з розбивкою по місяцям на розрахунковий рік разом з заявою-приєднання до
умов Договору про постачання електричної енергії споживачу.
Постачальник:

Споживач:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Директор ______________________ Безсмертний С.О.

________________________________________________________
(посада, підпис, П.І.Б)

(посада, підпис, П.І.Б)

«___» _____________ 20___ року
М.П.

«___» _____________ 20___ року
М.П.
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