Додаток №2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №2
Місячне споживання: від 50000 до 300000 кВт *год - 3%.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОДЕСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
(далі-Постачальник), яке діє на підставі Ліцензії наданої НКРЕКП на право провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, пропонує розглянути
наступну комерційну пропозицію.
Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності до норм Закону України "Про ринок
електричної енергії", Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 14.03.2018 № 312 (далі - ПРРЕЕ), Цивільного кодексу України та Господарського
кодексу України.
Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії як товарної продукції.
Територія, на яку розповсюджується діяльність з постачання електричної енергії ТОВ
«ОНЕК» - вся територія України, окрім Донецької, Луганської обл., та території Криму.
Термін постачання: до 31.12.2021 р. з автоматичним продовженням за згодою сторін.
Умова

Пропозиція

Ціна (тариф)
електричної
енергії

Постачання електричної енергії здійснюється за цінами (тарифами) на
електроенергію, які розраховуються виходячи із вартості купованої, для
потреб споживача, на Оптовому Ринку електроенергії, вартості її розподілу та
передачі , згідно встановлених постановами НКРЕКП цінами (тарифами) на
розподіл електричної енергії ОСР на відповідній території та вартості послуги
з постачання електричної енергії, за пропозицією ТОВ «ОНЕК».
Вартість послуги ТОВ «ОНЕК» з постачання електричної енергії споживачу
становить 3% від суми фактичної вартості електроенергії купованої на
Оптовому Ринку для потреб споживача (з ПДВ).
У разі наявності встановленого на об'єкті споживача багатозонного приладу
обліку електричної енергії (двозонного або тризонного), розрахунки
здійснюються за тарифами, диференційованими за зонами доби, за окремо
поданою заявою споживача.

100% попередня оплата заявлених обсягів споживання електричної енергії
(повинна бути оплачена до дати початку розрахункового періоду) з наступним
перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично
відпущену електричну енергію.
Порядок оплати Обсяг попередньої оплати визначається Постачальником згідно вартості
замовленого обсягу електроенергії на розрахунковий місяць з урахуванням
вартості розподілу та послуги з постачання.
Можливі інші графіки оплати за домовленостями.
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Тарифні коефіцієнти, затверджені Регулятором, застосовуються (як двозонні,
так і тризонні) за умови, що комерційний облік споживача запрограмований
належним чином, що підтверджується актом параметризації Оператора
системи розподілу. Зонність тарифу обирається Споживачем та зазначається в
Заяві-приєднання.
Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної
енергії через Постачальника.

За перевищення у розрахунковому періоді замовлених обсягів споживання
електроенергії (з урахуванням коригування) на кількість більш ніж 10% від
замовленого обсягу електроенергії Споживач сплачує разом з остаточним
розрахунком штраф у розмірі 1% від вартості електроенергії відповідно
обсягу перевищення.

Штрафні санкції за дострокове розірвання Договору за ініціативою
Споживача відсутні.

За недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг,
Споживачу надається компенсація в обсягах та у порядку, затверджених
Регулятором. Постанова Регулятора щодо надання компенсації Споживачу за
недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг
розміщується, в т.ч., на сайті: www.onek.com.ua .
Не передбачені

Рахунок за спожиту електричну енергію надається Постачальником
Споживачу не пізніше п'ятого робочого дня з дати завершення
розрахункового періоду. Надані Постачальником рахунки підлягають оплаті
Споживачем протягом п'яти робочих днів з дати отримання.

За ініціативою однієї зі Сторін у порядку, встановленому ПРРЕЕ.

Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника, внесення змін до неї
можливе лише за згодою сторін. Також, можливе узгодження інших умови договірних відносин
шляхом компромісних переговорів.

Директор ТОВ «ОНЕК»

О.В. Кушнір

