Додаток 2
до Договору постачання електричної
енергії споживачу

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС»
на червень 2019 р
1. Ця комерційна пропозиція застосовується згідно з Договором про постачання
електричної енергії споживачу (далі - Договір), який є публічним договором приєднання,
укладеним згідно статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, шляхом
приєднання Споживача до його умов.
2. Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії як товарної
продукції.
3. Територія, на яку розповсюджується діяльність ТОВ «Енерго Збут Транс» з
постачання електричної енергії: вся територія України, окрім тимчасово
неконтрольованої території.
4. Основні умови комерційної пропозиції*:
Умова
Пропозиція
4.1.
Ціна
(тариф) Постачання електричної енергії здійснюється з
01.06.2019р. до 30.06.2019р. за цінами (тарифами) на
електричної енергії
електроенергію, які розраховуються виходячи із вартості
купованої, для потреб Споживача, на Оптовому Ринку
електроенергії,
вартості
послуги
з
постачання
електричної енергії ТОВ «Енерго Збут Транс» та
визначається відносно об’єму споживання:
до 20 тис.кВт.год.- 1,95 грн.(без ПДВ)
до 50 тис.кВт.год.- 1,85 грн.(без ПДВ)
до 100 тис. кВт.год.- 1,80 грн.(без ПДВ)
до 500 тис. кВт.год. – 1,76 грн.(без ПДВ)
до 1 млн. кВт.год. – 1,74 грн.(без ПДВ)
більше 1 млн. кВт.год. – визначається шляхом перемов та
узгоджень.
*Ціни вказані без врахування ціни (тарифу) на розподіл.
4.2. Порядок та спосіб Споживач здійснює попередню оплату 100% вартості
заявлених (прогнозованих) обсягів споживання електричної
оплати
енергії не пізніше, ніж за 7 днів до
початку
розрахункового періоду.
Оплата
проводиться
на
поточний
рахунок
Постачальника, який зазначено у Договорі та у
розрахункових документах.
4.3. Оплата за послуги Споживач здійснює оплату послуг з розподілу самостійно
розподілу
За порушення строків оплати, визначених у Договорі
4.4. Розмір пені, штрафів
Споживачем сплачується пеня у розмірі подвійної

облікової ставка Національного банку України (НБУ) за
кожний день прострочення платежу.
4.5. Розмір штрафу за Не передбачено
дострокове
розірвання
Договору у випадках, не
передбачених
умовами
Договору
4.6.
Урахування
пільг, Не передбачено
субсидій
4.7. Термін надання рахунку Рахунок за спожиту електричну енергію надається
за спожиту електричну Постачальником Споживачу не пізніше п’ятого робочого
дня з дати завершення розрахункового періоду. Надані
енергію
Постачальником рахунки підлягають оплаті Споживачем
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання.
4.8.
Порядок
звіряння За ініціативою однієї зі Сторін у порядку, встановленому
фактичного
обсягу ПРРЕЕ.
спожитої
електричної
енергії
Договір набирає чинності з дня підписання заяви4.9. Строк дії Договору
приєднання та діє до 31 грудня 2019 року. Умови та
порядок продовження його дії зазначені в п.13 Договору
4.10. Остаточний розрахунок здійснюється на підставі даних про фактичне
споживання електричної енергії Споживачем за розрахунковий період та ціни, визначеної
п.4.1 цієї Комерційної пропозиції.
Якщо фактична вартість спожитої електроенергії перевищує суму коштів,
сплачених Споживачем (за електроенергію, спожиту у відповідному розрахунковому
періоді), Споживач здійснює остаточний розрахунок протягом п’яти банківських днів з
дати отримання рахунку.
Якщо сума коштів, сплачених Споживачем (за електроенергію, спожиту у
відповідному розрахунковому періоді), перевищує фактичну вартість спожитої
електроенергії, надлишково сплачені кошти враховуються при визначенні чергового
платежу Споживача за електроенергію, спожиту у наступному розрахунковому.
4.11. Споживач може здійснювати платежі ініціативно (без виставлення рахунків) у
розмірах та у терміни, які визначені Договором та цією Комерційною пропозицією.

т.в.о. Директора ТОВ «Енерго Збут Транс»

В.М.Ноздрін

* Якщо ви бажаєте укласти договір на умовах, відмінних від запропонованих у Комерційній
пропозиції – ми готові до обговорення індивідуальних умов співпраці з урахуванням Ваших
побажань

