ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОППОЗИТ»
04119, Україна, м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139
ЄДРПОУ: 41293755
р/р 26004056227494
в Столичній філії ПАТ «КБ «Приватбанк»
МФО: 380269
тел.: +38 (068) 641-93-30
e-mail: oppozittov@gmail.com

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №6
(не розповсюджується на побутових споживачів)
ТОВ «ОППОЗИТ» (далі по тексту – Постачальник), що діє на підставі Ліцензії на право
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затвердженої
Постановою НКРЕКП №1383 від 08.11.2018 року, надає Вам на розгляд наступну комерційну
пропозицію.
Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності до положень Закону України «Про
ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ), Постанови
НКРЕКП від 27.12.2017 №1469 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання електричної енергії споживачу", Цивільного кодексу України та
Господарського кодексу України.
Предмет пропозиції: Постачання електричної енергії споживачу, середньомісячне споживання якого
від 500 000 до 1 000 000 кВт*год/міс.
Термін дії даної комерційної пропозиції: до 31.12.2019 року без автоматичної пролонгації.

Найменування

Умова пропозиції

Ціна електричної Постачання електричної енергії у розрахунковому періоді здійснюється за
прогнозованою ціною (тарифом) за 1 кВт*год., яка визначається за формулою:
енергії
Ц=1,1*ОРЦ, де ОРЦ – прогнозована оптова ринкова ціна, затверджена
НКРЕКП на відповідний розрахунковий період з урахуванням ПДВ.
Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у
розрахунковому періоді, розраховується (визначається) Постачальником за
формулою:
Цфакт= (Вфакт/ Wфакт) + Прозп + Ппост, де
Вфакт – фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії
Споживача у ДП «Енергоринок» з урахуванням ПДВ, яка визначається як сума
добутків погодинних обсягів споживання електроенергії Споживачем та
фактичної ціни години за кожну годину кожної доби розрахункового періоду;
Wфакт – фактичні обсяги споживання електроенергії Споживачем у
розрахунковому періоді,
Прозп – тариф на розподіл електроенергії для відповідного ОСР, затверджений
НКРЕКП,
Ппост = 0,03 грн/кВт*год (без врахування ПДВ).
Можливість
застосування
тарифних

Відсутня

коефіцієнтів
Спосіб оплати за
послугу
з
розподілу
електричної
енергії

Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу (передачі) електричної
енергії Оператору системи розподілу (ОСР) через Постачальника за тарифами,
затвердженими НКРЕКП для відповідного оператора на території його
ліцензованої діяльності на відповідний розрахунковий період.

Порядок оплати

40% вартості заявленого обсягу електричної енергії в розрахунковому періоді –
до 25 числа місяця, що передує розрахункового періоду;
20% - до 05 числа розрахункового періоду;
20% - до 10 числа розрахункового періоду.
Остаточний розрахунок за фактично спожиту електричну енергію проводиться
до 07 числа місяця, що слідує за розрахунковим. Відповідно до погодженого
сторонами акту купівлі-продажу електричної енергії, встановлюється сума
фактичної переплати (сальдо на 01 число місяця, що слідує за розрахунковим).
Дана сума переплати грошових коштів у розрахунковому місяці враховується в
наступному платежі, відповідно до зазначеного графіку оплати у місяці, що
слідує за розрахунковим.
Розрахунок здійснюється незалежно від отримання рахунку від Постачальника.

Розмір пені

Облікова ставка Національного банку України (НБУ).

Додаткові
зобов’язання
Споживача

Споживач зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого
індексу інфляції у відповідності до кількості днів прострочення оплати.

Порядок звіряння
фактичного
обсягу спожитої
електричної
енергії

До 07 числа місяця, що слідує за розрахунковим Постачальник направляє
Споживачу два екземпляри оформленого та підписаного зі свого боку акту
звіряння. Попередньо скан-копія акту звіряння направляється в електронному
вигляді на електронну адресу споживача, зазначену в Договорі.

Термін
надання
рахунку
за
спожиту
електричну
енергію та строк
його оплати

Рахунки за спожиту електричну енергію направляються в електронному
вигляді на електронну адресу Споживача, зазначену в Договорі, за 3 дні до
строку оплати. Оригінали рахунків Постачальник направляє Споживачу до 05
числа місяця, що слідує за розрахунковим.
Строки оплати рахунків – у відповідності до графіку платежів, передбаченого
даною комерційною пропозицією.
Неотримання або несвоєчасне отримання рахунку Споживачем не звільняє
його від зобов’язання оплати у відповідності до графіку оплати, передбаченого
даною комерційною пропозицією.

Розмір штрафу за
дострокове
розірвання
Договору

Відсутні

Компенсація
за За недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг,
Споживачу надається компенсація в обсягах та у порядку, затверджених
недотримання
НКРЕКП.
комерційної
якості
надання

послуг
Термін
дії Договір набирає чинності з дня, наступного за днем отримання
Договору та умови Постачальником Заяви-приєднання Споживача до умов договору про
постачання електричної енергії Споживачу, в якій сказано про обрання
його пролонгації
Комерційної пропозиції Постачальника. Договір діє до моменту початку
постачання електричної енергії Споживачу іншим постачальником.
Примітки:
* - Споживач надає заявлені обсяги споживання електричної енергії з розбивкою по місяцям на весь
термін дії договору разом із заявою-приєднання до умов Договору про постачання електричної
енергії споживачу.
Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника внесення змін до неї
можливе лише за згодою сторін.
Реквізити Споживача:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Відмітка про прийняття Споживачем цієї комерційної пропозиції:
____________________
(дата прийняття)

_________________
(особистий підпис)

______________________
(П.І.Б. Споживача)

