Додаток 2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ КП-1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗАХІД» (далі – Постачальник), яке діє на
підставі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу
(Постанова НКРЕКП від 11.09.2018 №980), пропонує розглянути наступну комерційну пропозицію.
Дана комерційна пропозиція розроблена відповідно до норм 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 14.03.2018 №312 (далі – ПРРЕЕ),
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.
Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії споживачу як товарної продукції.
Умова
Критерії,
яким має відповідати особа, що
обирає дану комерційну пропозицію

Ціна електричної енергії

Пропозиція
 Особа є власником (користувачем) об’єкта;
 Наявність договору про надання послуг з розподілу (передачі);
 Комерційний облік електричної енергії має відповідати вимогам
Кодексу комерційного обліку.
Ціна електричної енергії :

 Ніч - 1031 грн./МВт.год без ПДВ;
 День - 1985 грн./МВт.год без ПДВ;
 Пік - 2371 грн./МВт.год без ПДВ.
На січень: Ніч (23.00-06.00) год., День (06.00-08.00;
10.00-17.00; 21.00-23.00) год., Пік (08.00-10.00; 17.00-21.00)
год.
На основі даних ОСР про погодинне споживання Вашого
підприємства і вищевикладених цін в тарифному меню, наша
компанія, по результатах місяця, розрахує середньозважену
ціну на електроенергію за розрахунковий період. Вказані ціни
не включають вартість послуг з розподілу ОСР.

Можливість застосування тарифних
Не застосовуються
коефіцієнтів
Рівненська, Київська, Дніпропетровська, Хмельницька області та
Територія, на яку розповсюджується
області в межах яких АТ «Українська залізниця» здійснює діяльність з
комерційна пропозиція
розподілу е\е.
Спосіб оплати

Порядок оплати
Термін надання рахунку за спожиту
електричну енергію та строк його
оплати
Спосіб оплати за послугу з розподілу
електричної енергії
Розмір пені за порушення строків

Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника.
Оплата заявлених обсягів споживання електричної енергії має бути
здійснена Споживачем у наступному порядку:
•
до 25 числа місяця, що передує розрахунковому - 100% вартості
об’єму, замовленого Споживачем;
Рахунок за спожиту електричну енергію надається Постачальником
Споживачу не пізніше п’ятого робочого дня з дати завершення
розрахункового періоду.
Споживач здійснює плату за послуги з розподілу (передачі)
електричної енергії безпосередньо ОСР(ОСП).
У разі порушення Споживачем строків оплати, Споживач сплачує

оплати
Компенсація за недотримання
комерційної якості надання послуг
Розмір штрафу за дострокове
припинення дії Договору

Можливість врахування пільг,
субсидій
Строк дії договору та умови
пролонгації

Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України від суми заборгованості за кожний день
прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати.
За недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг,
надається компенсація в обсягах та у порядку, визначених Регулятором.

У разі дострокового розірвання Договору Споживачем,
Постачальник має право нараховувати Споживачу штраф у розмірі
10% від вартості електричної енергії, спожитої Споживачем за
останній календарний місяць.

Не враховуються.
Договір набирає чинності з дати отримання Постачальником заявиприєднання до Договору постачання електричної енергії споживачу на
умовах обраної комерційної пропозиції.
Договір діє до 31 грудня 2019 року.

Постачальник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРГОЗАХІД»
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