
Додаток 2
до договору про постачання електричної енергії споживачу 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 

Ціна (тариф) електричної енергії – базовий*

Базова ціна 
універсальної 
послуги(грн без ПДВ)

                  Знижка (%) Ціна 
електроенергії
(грн без ПДВ)

Спосіб оплати плановий
платіж

40% вартості замовленої електроенергії до 25 числа місяця, що передує розрахунковому; 
30% - до 05 числа розрахункового місяця; 
30% - до 15 числа розрахункового місяця;

Термін надання рахунку за спожиту електричну 
енергію та строк його оплати

Рахунок надається на підставі наданого Споживачем замовлення електроенергії до 15 числа місяця, що 
передує розрахунковому на електронну адресу та оригінал надсилається поштою в термін не пізніше 21 числа 
місяця, що передує розрахунковому

Спосіб оплати послуг з розподілу електроенергії Оператору системи
Розмір пені за порушення строку оплати або 
штраф

У разі порушення Споживачем термінів оплати, встановлених Сторонами, Постачальник має право нарахувати 
Споживачеві пеню у розмірі 0,2 % від суми простроченого платежу (але не більше подвійної облікової ставки 
НБУ, яка діє на день прострочення) за кожний день прострочення. Відповідно до ст. 230-234 ГК України 
сплата пені не звільняє Споживача від належного виконання своїх зобов'язань за Договором.
У разі обрання Споживачем способу оплати (попередня оплата або плановий платіж) та не дотримання 
Споживачем відповідних умов оплати – до Споживача застосовується ціна із коефіцієнтом «по факту»

Розмір компенсації Споживачу за недодержання 
Постачальником якості надання комерційних 
послуг

Відповідно до постанови НКРЕП № 375 від 12.06.2018р. «Про затвердження порядку забезпечення стандартів 
якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання»

Розмір штрафу за дострокове розірвання 
Договору у випадках, не передбачених умовами 
Договору

Розмір штрафу за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених умовами Договору та  діючим 
законодавством  може  становити до  5 % від розміру авансового платежу за місяць в якому відбулося 
дострокове розірвання Договору не передбачене умовами Договору та  діючим законодавством.

Термін дії Договору та умови пролонгації Цей Договір набуває чинності з __________________ року та діє до _________________________ року.
Можливість надання пільг, субсидій Не застосовується
* ціна електричної енергії – є базовою ціною. До кожного споживача може застосовуватись знижка у відповідності до індивідуального графіка споживання, 
обсягів споживання та за дотримання обраного графіку платежів за спожиту електроенергію.

 «__»______________2019 р
підпис ПІП керівника Споживача М.П.(у разі використання)


