
Додаток 2 до Договору про постачання 

електричної енергії поживачу 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №1 «КЛІЄНТ» 

 Для споживачів, які не відносяться до сегменту ринку, обов’язки постачання якому покладені на 

Постачальника універсальної послуги 

 

 

Критерії, яким 

маєвідповідати 

особа, щообирає 

данукомерційнупроп

озицію 

- особаєвласником(користувачем)об'єкта; 

- наявний облік електричної енергії забезпечує можливість застосування 

цін(тарифів),передбачених даноюкомерційною пропозицією; 

- споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг 

зрозподілу(передачі)електричноїенергії; 

- перехід прав та обов'язків до нового власника (користувача) об'єкта 

задоговорами,укладенимивідповіднодоПравилроздрібногоринкуелектричної 

енергіїнепотребуєдодатковихузгоджень. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ціна електричної 

енергії 

ФАКТИЧНА ЦІНА електричної енергії за період 

з «01» квітня 2021 року по «31» грудня 2021 року за 1 кВт.год. з ПДВ 

визначається за формулою: 

 

Ц_ф=(∑_і▒(О_Ф^і×Ц_РДН^і ) )/О_ф ×1,02+Т_осп 

де: 

і – кожна окрема година у розрахунковому періоді. 

О_Ф^і– фактичний обсяг спожитої електричної енергії за годину доби «і» у 

відповідному розрахунковому періоді у відповідності до даних переданих 

Адміністратору розрахунків, кВт.год. 

О_ф – фактичний обсяг спожитої електричної енергії за відповідний 

розрахунковий період у відповідності до даних переданих Адміністратору 

розрахунків, кВт.год. 

Ц_РДН^і – фактична ціна електричної енергії на Ринку «на добу на перед» у 

годину доби «і» у відповідному розрахунковому періоді, грн/кВт.год. 

. цієї комерційної пропозиції. 

Т_осп – тариф на послуги з передачі електричної енергії встановлений НКРЕКП, 

грн/кВт.год. 

 

ПРОГНОЗОВАНА ЦІНА електричної енергії за 1 кВт.год. без ПДВ (Ц_п) 

становить: 

 

Цп = 1,75 грн. 

* Ц_п включає тариф на послуги з передачі електричної енергії встановлений 

НКРЕКП 

Територіязд

ійсненняліц

ензованоїдія

льності 

Територія України, яка входить до об’єднаної енергетичної системи. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Спосібоплати 

Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі 100% 

попередньоїоплати заявлених Споживачем обсягів споживання на розрахунковий 

період зостаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену 

електричнуенергію згідно з даними комерційного обліку. Попередня оплата 

здійснюється до24 числа місяця, що передує розрахунковому у розмірі, який 

визначається занаступною формулою: O = Wзаяв *Ц, де Wзаяв - заявлені 

споживачем обсягиспоживання на розрахунковий період, Ц - прогнозована ціна 

(тариф), механізмвизначення якої вказаний у розділі «Ціна» цієї комерційної 

пропозиції. Оплатаздійснюється на рахунок Постачальника зазначений у Договорі 

або 

розрахунковихдокументах.Сумапереплати/недоплатиСпоживача,якавиниклавнаслі

докрізниціміж Ц та Цфакт визначається після завершення розрахункового періоду. 

Сумапереплати Споживача, за вибором Споживача, може бути зарахована в 

якостіоплати наступного розрахункового періоду, або повертається 

Постачальником нарозрахунковий рахунок Споживача. Сума недоплати 

Споживача 

підлягаєбезумовнійоплатіСпоживачемнепізніше5робочихднівздняотриманнярахун

ку. 



 

 

 

 
Коригуваннязаяв

ленихобсягів 

В разі необхідності Споживач може скорегувати заявлений обсяг 

купівліелектроенергії до 15-го числа (включно) розрахункового місяця за 

наступнихумов: - скорегований місячний обсяг купованої електричної енергії не 

повиненвідрізнятись більш ніж на 15% в бік збільшення від початкового 

заявленогообсягу купівлі електроенергії; - забезпечення Споживачем оплати за 

куповануелектричнуенергіювідповіднодоумоврозділу«Спосібоплати»цієїкомерці

йноїпропозиціїз урахуваннямскоригованогообсягу. 

Термін 

наданнярахунку за 

спожитуелектричну

енергію 

татермінйогооплати 

Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути здійснена Споживачем 

устроки,визначеніврахунку,аленебільше5робочихдніввіддатийогоотриманняСпо

живачем. 

 
Розмір пені 

запорушення 

строкуоплатита/або

штраф 

За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням 

термінів,визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує 

ПостачальникупенюурозміріподвійноїобліковоїставкиНБУвідсумизаборгованості

закожнийденьпростроченняплатежу,враховуючи деньфактичноїоплати. 

 

Штраф за 

достроковеприпинен

ня діїдоговору 

Відсутній. 

Можливість 

наданняпільг,субсиді

й 

Ненадаються. 

Розмір 

компенсаціїСпожи

вачуза 

недодержання 

Компенсаціязанедотриманняпостачальникомкомерційноїякостінаданняпослугнад
аєтьсяупорядкутарозмірі, визначеномуРегулятором. 

 

 

 

 

 

 

 
Терміндіїдоговору 

Договір набирає чинності з дня наступного за днем отримання ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» 

заяви-приєднання Споживача до умов договору про постачання 

електричноїенергії споживачу, в якій вказано про обрання Комерційної 

пропозиції № 1, 

якщопротягомтрьохробочихднів,споживачунебудеповідомленопроневідповідніст

ьйого критеріям обраної комерційної пропозиції. Договір діє до моменту 

початкупостачання електричної енергії споживачу іншим Постачальником. У 

разі, якщона момент подання заяви-приєднання до Договору на об'єкт Споживача 

булоприпинено/призупинено постачання електричної енергії або надання послуг 

зрозподілу (передачі) електричної енергії, то постачання здійснюється 

післявідновлення, у встановленому законодавством порядку, надання 

відповіднихпослуг 

 

 
Оплата послуг 

зпередачі/розподіл

у 

Послуги з передачі/розподілу сплачується Споживачем самостійно 

відповідномуоператорусистеми передачі/розподілу 



 

 

 

 

 

 

 
Іншіумови 

ІнформуванняСпоживача,зякимукладеноДоговір,прозмінивумовахДоговору,про 

закінчення терміну дії, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках,виставлених 

згідно з умовами Договору, строки їх оплати, про відключення занесплачену 

заборгованість, іншу інформацію, яка стосується взаємовідносинСторін або 

може бути корисною для Споживача, може здійснюватися 

шляхомнаправленнявідповідноїінформації: 

- черезособистий кабінетна офіційномусайтіПостачальника умережіІнтернет, 

- засобамиелектронногозв'язкунаелектроннуадресувказануузаяві-

приєднаннядоумовдоговору, 

- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до 

умовдоговору, -вцентрах обслуговуванняспоживачів, 

- тощо. 

 


