КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №10
Додаток №2
до Договору про постачання електричної енергії споживачу
(не розповсюджується на побутових споживачів)

дочірнє підприємство «Енергозбут»
(далі-Постачальник), яке діє на підставі постанови НКРЕКП від 24.07.2018 №762 «Про видачу ліцензій з постачання
електричної енергії споживачу» пропонує розглянути наступну комерційну пропозицію, в яких середньомісячне
споживання від 0 МВт*год до 500 МВт*год.
Ця комерційна пропозиція розроблена у відповідності 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 N 312 (далі - ПРРЕЕ), Цивільного кодексу
України та Господарського кодексу України.
Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії як товарної продукції.
Термін дії : з 01.05.2019.
Умови
Пропозиція
65,51 грн./МВт*год
Ціна (тариф) на постачання електричної
енергії* (без ПДВ)
Миколаївська область, оператор системи:
Територія здійснення діяльності оператора
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»,
системи, доступ до якої має постачальник
АТ «Миколаївобленерго».
Вінницька область, оператор системи розподілу:
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Одеська область, оператор системи розподілу:
АТ «Одесаобленерго»
Черкаська область, оператор системи розподілу:
ПАТ «Черкасиобленерго»
100% попередня оплата заявлених обсягів
Спосіб оплати:
споживання електричної енергії за 5 операційних
днів до початку розрахункового періоду з
наступним
перерахунком
(остаточним
розрахунком), що проводиться за фактично
відпущену електричну енергію
Термін (строк) виставлення рахунку за Рахунок на попередню оплату заявлених обсягів
спожиту електричну енергію та термін (строк) споживання електричної енергії за 10 операційних днів до початку розрахункового періоду.
його оплати:

Спосіб оплати за
електричної енергії
Розмір пені

послугу

з

розподілу

Зобов'язання надавати компенсації споживачу
за
недотримання
електропостачальником
комерційної якості надання послуг
Розмір штрафу за дострокове розірвання
Договору у випадках, не передбачених
умовами Договору
Термін дії Договору:

Рахунок за фактично спожиту електричну енергію
виставляється у перші 3 робочі дні періоду,
наступного за розрахунковим. Строк оплати 5
операційних днів з дня отримання рахунку.
Напряму оператору системи розподілу.
Дві облікові ставки НБУ за кожний день
прострочення платежу.
Згідно Додатку 2 постанови НКРЕКП від
12.06.2018 №375 « Порядок забезпечення
стандартів якості електропостачання та надання
компенсацій споживачам за їх недотримання»
Штрафні санкції за дострокове розірвання
Договору за ініціативою Споживача відсутні.
Договір діє з дня підписання заяви-приєднання
протягом 12 календарних місяців (з автоматичним
продовженням).

*Ціна (тариф) за 1 кВт*год електричної енергії може змінюватись в залежності від кон’юктури Ринку електричної енергії, вартості
послуг з розподілу електричної енергії місцевими електромережами, вартості послуг з передачі електричної енергії магістральни ми
електромережами, вартості послуг комерційного обліку, інфляційних процесів та інше.

Споживач _____________
( Особистий підпис)

________________________________
(П.І.Б. Споживача)

