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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 1
Постачальника електричної енергії: ТОВ «УКРЕНЕРГОЕКСПОРТ»
(основні критерії комерційних умов постачання електроенергії)

1. Застосовується у сукупності таких умов:
1.1. Споживач не є побутовим та/або захищеним споживачем.
1.2. Споживач самостійно оплачує послуги з розподілу електричної енергії відповідному ОСР.
1.3. Комерційний облік електричної енергії на об’єктах Споживача забезпечує її купівлю на ОРЕ.
1.4. Комерційна пропозиція (деталізована) оформлюється сторонами в письмовій формі чи шляхом обміну
ЕЦП у вигляді Додатку №3 «Комерційні умови постачання електричної енергії споживачу» до
Договору про постачання електроенергії споживачу (далі - договір). Додаток №3 надсилається на
електронну адресу Споживача після отримання від Споживача заповненої Заяви про укладання
договору на умовах Комерційної пропозиції №1 разом з заповненими Додатками №1 і №2 до договору.
2. Ціна і умови оплати за електроенергію:
2.1. Вартість електроенергії для Споживача за розрахунковий період (місяць) визначається на рівні
фактичної вартості електроенергії, придбаної Постачальником для потреб об’єктів Споживача в Оптовому
Ринку електричної енергії (далі - ОРЕ) у цей період з урахуванням диференційованих цін ОРЕ на кожну
годину, збільшеної на величину винагороди Постачальника у відсотковому значенні.
2.2. Величина винагороди Постачальника (ТОВ «УКРЕНЕРГОЕКСПОРТ) дорівнює, %:

Винагорода
постачальника
1%
1,5 %
2%
3%
4%
6%
8%

Місячне споживання
за усіма об’єктами
(млн. кВт.год)
більше 10
від 7 до 10
від 4 до 7
від 1 до 4
від 0,5 до 1
від 0,1 до 0,5
до 0,1

Умови оплати за розрахунковий період (РП)
у % відношенні від вартості заявленого обсягу*
за 5 діб до РП
40%
40%
40%
50%
50%
100%
100%

до 5 числа
30%
30%
30%

до 10 числа

до 15 числа
30%
30%
30%

50%
50%

* Розрахунок планових платежів визначається за прогнозованою оптовою ціною ел.енергії на ОРЕ,
яка затверджена НКРЕКП на відповідний розрахунковий місяць, збільшеної на коефіцієнт 1,1.
2.3. Постачальник за підсумками розрахункового місяця надає Споживачу значення оптової ринкової ціни
на ОРЕ за кожну годину кожної доби розрахункового місяця.
3. Обсяги електроенергії:
3.1. Очікувані (договірні) обсяги споживання визначаються сторонами в Додатку №2 до договору.
3.2. Споживач до 14 числа (включно) розрахункового місяця має право скорегувати договірний обсяг,
узгоджений сторонами на цей розрахунковий місяць. Споживач має право на перевищення договірного
обсягу, за умови, що перевищений обсяг буде оплачений протягом розрахункового періоду.
4. Санкції:
4.1. Компенсація Споживачу за недотримання комерційної якості послуги з постачання електроенергії
надається Постачальником у порядку, визначеному НКРЕКП.
4.2. Санкції до Споживача можуть бути застосовані: - за перевищення договірного обсягу більше ніж
на 5% (за умови, що обсяг перевищення не оплачений на 1 число місяця, наступного за розрахунковим);
- за порушення строків оплати за електроенергію (у вигляді ініціювання припинення постачання/ продажу
електричної енергії Споживачу; застосування пені; чи збільшення винагороди Постачальника);
- за протидію здійсненню заходів з припинення постачання електричної енергії на свої об’єкти, що
ініційовані Постачальником в наслідок порушення строків оплати за електроенергію.
4.3. Штрафні санкції до Споживача за перехід до іншого електропостачальника – не передбачені.
5. Період постачання: починаючи з 1 числа місяця.
_______
* Якщо Ви бажаєте укласти договір з умовами, відмінними від запропонованих у Комерційній пропозиції №1 –
ми готові до обговорення індивідуальних умов з урахуванням Ваших побажань.
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