
 

 

 
Додаток №2 
до Договору про постачання 

електричної енергії споживачу  

Комерційна пропозиція 

ТОВ «РІЕЛ ПАУЕР СЕПЛАЙ» про постачання електричної енергії споживачу, які 

споживають електричну енергію для потреб професійної та підприємницької 

діяльності 

 
Умов

а 
Пропозиція 

1.Ціна (тариф) 
електричної 

енергії 

 
Ціна електричної енергії за 1 кВт*год. вираховується за наступною формулою: 

  

ВАРТЗАГ = (ВАРТЗАК *k + Ппр+ Р)*1,2(ПДВ)* 
де,  

ВАРТЗАГ - ціна за 1 кВт*год. у відповідному розрахунковому періоді, з ПДВ та без 

урахування тарифу на послуги з розподілу; 
  

ВАРТЗАК – середньозважена ціна електричної енергії для Споживача на Ринку на 

добу наперед, з урахуванням податків, зборів та платежів, що передбачені чинним 
законодавством України та які Постачальник сплачує при закупівлі електричної 

енергії; 

k – коефіцієнт, який враховує прогнозні витрати (регульовані та фіксовані платежі, 
інші платежі, тощо) Постачальника для забезпечення діяльності на організованих 

сегментах ринку (ринку «на добу наперед», внутрішньодобового ринку, 

балансуючому ринку тощо). k=1,05. 
Ппр) – тариф за надання послуг з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК 

«Укренерго».  

P – вартість послуг постачальника по продажу Споживачу електричної енергії, 
становить 0,4 грн. кВт*год (без ПДВ) 

*Довідкова Вартість електроенергії по результатам липня 2021 р. (без ПДВ) 

складає:  

             2,24214 грн. за кВт.(ВАРТЗАГ) 

             у тому числі : 

- 1,47449 грн. – ВАРТЗАК (середньозважена ціна за 1 кВт. електроенергії, що 

публікується на сайті Оператора ринку 

https://www.oree.com.ua/index.php/newsctr/n/10305) 

- 0,07372 грн. коефіцієнт k 

- 0,4 грн. – вартість послуг постачальника (P) 

            0,29393 грн. - послуги з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК 
«Укренерго». (ППр) 

2.Територія, на які 

пропонується 
відповідна 
комерційна пропозиція 

Україна 

3.Спосіб та 
терміни оплати за 
електричну 
енергію 

- 100% від заявленого обсягу постачання до 25 числа місяця, що передує 

місяцю постачання; або інші умови на договірних засадах; 
Після закінчення розрахункового періоду (календарного місяця), здійснюється 

коригування обсягів оплати, що була здійснена за цей розрахунковий період, 

відповідно до фактичного обсягу спожитої електричної енергії та відповідно до 

середньозваженої ціни на РДН яка сформувалась за відповідний розрахунковий 
період і яку опублікував Оператор ринку. 

4.Спосіб оплати за 
послугу з 

розподілу 

електричної 
енергії 

Споживач здійснює плату за послугу з розподілу окремо оператору системи. 

https://www.oree.com.ua/index.php/newsctr/n/10305


5. Заявлені обсяги 
постачання електричної 

енергії у розрахункових 

періодах на відповідних 
класах напруги 

Заявлені погодинні обсяги постачання електричної енергії на відповідних класах 
напруги у місяці постачання надсилаються Споживачем Постачальнику до 20 

числа місяця, що передує місяцю постачання. 

6. Розмір пені за 

порушення 

строку оплати 
або штрафу 

За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів, 

визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику 

пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за 
кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, 

нарахованої протягом всього періоду прострочення зобов’язання. 
 

7. Розмір компенсації 
Споживачу за 
недодержання 

Постачальником 

комерційної якості 
послуг 

Постачальником 

комерційної якості 
Послуг 

Компенсація здійснюється відповідно до Порядку забезпечення стандартів якості 
електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, що 

затверджений Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375. 

8. Штраф за 
дострокове 
припинення дії 
договору 

 
Не застосовується. 

9. Строк дії договору та 
умови пролонгації 

Договір діє по 31 грудня 2021 року, а в частині грошових зобов'язань - до повного 

розрахунку. 

Пролонгація дії договору відбувається шляхом погодження сторонами додаткової 
угоди. 

10. Урахування пільг, 
субсидій; 

Не надаються 

11. Можливість 
постачання Захищеним 
споживачам 

 

Не можливо 

 

 

Відмітка про підписання Сторонами цієї комерційної пропозиції: 

 

Постачальник 

ТОВ “РІЕЛ ПАУЕР СЕПЛАЙ” 

 

Генеральний директор 

 

_________________ Сириця В.Є. 

 

Споживач 

        

      

 

 - 

      _____________________  

 

 
 


