
Сторінка 1 з 2 

Додаток 2 

до Договору про постачання 

електричної енергії споживачу 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

для споживачів до Договору про постачання електричної енергії споживачу  

з фіксованою ціною на електричну енергію 

 

№ 

п/п 
Умова Пропозиція 

1 Ціна на електричну енергію 

3100,00 грн/МВт*год. (без ПДВ). 

Ціна на електричну енергію для Споживачів включає в себе: 

- закупівельну ціну електричної енергії Постачальника; 

- тариф на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК 

«Укренерго»; 

- вартість послуг Постачальника. 

2 
Територія на якій дійсна дана 

комерційна пропозиція 

Вся територія України. 

3 Спосіб оплати 

100% від заявленого обсягу постачання до 25 числа місяця, що передує 

місяцю постачання шляхом перерахування коштів на розрахунковий 

рахунок Постачальника, вказаний у рахунку. 

4 

Терміни (строки) виставлення 

рахунків за електричну 

енергію та терміни (строки) їх 

оплати 

Рахунок за електричну енергію виставляється до 25 числа місяця, що 

передує розрахунковому періоду (місяцю постачання). Оплата згідно п. 

3 Комерційної пропозиції. 

Споживач отримує рахунки шляхом надсилання їх Постачальником на 

електронну пошту, вказану Споживачем. 

Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена 

Споживачем не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з моменту 

отримання рахунку Споживачем. 

В разі якщо день проведення платежу припадає на вихідній, святковий 

або останній банківський день місяця, днем для здійснення платежу 

вважається день, що передує вихідному, святковому та останньому 

банківському дню місяця. 

5 

Заявлені обсяги постачання 

електричної енергії у 

розрахункових періодах на 

відповідних класах напруги 

Заявлені погодинні обсяги постачання електричної енергії на 

відповідних класах напруги у місяці постачання надсилаються 

Споживачем Постачальнику до 20 числа місяця, що передує місяцю 

постачання. 

6 
Оплата послуг з розподілу 

електроенергії 

Сплачується самостійно Споживачем. 

7 
Розмір пені за порушення 

строку оплати або штраф 

В разі несвоєчасних розрахунків за електричну енергію, Споживач 

зобов’язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ 

від суми простроченого платежу, яка діє на день прострочення за кожен 

день прострочення. 

8 

Компенсація Споживачу за 

недотримання 

Постачальником комерційної 

якості надання послуг 

Компенсація здійснюється відповідно до Порядку забезпечення 

стандартів якості електропостачання та надання компенсацій 

споживачам за їх недотримання, що затверджений Постановою 

НКРЕКП від 12.06.2018 № 375. 

9 

Розмір штрафу за дострокове 

розірвання Договору у 

випадках, не передбачених 

умовами Договору 

Відсутній. 

10 
Термін дії Договору та умови 

пролонгації 

Договір діє до 31 грудня 2022 року включно. Договір пролонгується 

шляхом підписання додаткової угоди до договору на термін додатково 

погоджений Сторонами або іншим способом згідно чинного 

законодавства України. 

11 Урахування пільг, субсидій Відсутнє. 

12 
Можливість постачання 

захищеним споживачам 
Так. 
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13 

Порядок звіряння фактичного 

обсягу спожитої електричної 

енергії  

Звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться 

шляхом надсилання Постачальником Споживачу фактичного обсягу 

спожитої електричної енергії в розрахунковому періоді (місяці 

постачання) до 10-го числа місяця наступного за розрахунковим 

(місяцем постачання). 

В разі виникнення зауважень, Споживач повинен повідомити 

Постачальника у 2-денний строк. 

При відсутності повідомлень про зауваження у відведений строк, дані 

фактичного обсягу спожитої електричної енергії вважатимуться 

погодженими.  

Після підписання Сторонами даної комерційної пропозиції, внесення змін до неї можливе лише за 

взаємною згодою Сторін або в порядку, встановленому чинним законодавством. 

Постачальник: 

ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» 

Споживач: 

Директор _______________________________________ 

  

________________________ Я. С. Мудрий 

«_____» ________________2022 р. 

________________________ ______________ 

«_____» ________________2022 р. 

 


