Додаток №2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
(редакція від 01.11.2020)

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ «ФАКТИЧНА»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»,
(далі-Постачальник), яке діє на підставі статуту та ліцензії на право провадження господарської діяльності з
постачання електричної енергії споживачу (постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор) №429 від 14.06.2018), встановлює наступні умови
даної комерційної пропозиції.
Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності до норм Закону України "Про ринок електричної енергії",
Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Регулятора 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 ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» з постачання електричної
енергії споживачу: Україна.
Територія, на яку розповсюджуються умови даної комерційної пропозиції: Київська область.
Термін постачання: До 31.12.2020р. Постачання вважається продовженим на кожний наступний календарний рік,
якщо за 30 днів до закінчення вказаного терміну постачання жодною із Сторін не буде письмово заявлено про
припинення постачання, або про перегляд умов комерційної пропозиції.
Умова

Пропозиція

Ціна (тариф)
електричної
енергії

При розрахунку плати за спожиту електричну енергію в обсягах, що менше, або дорівнюють
заявленим Споживачем застосовується ціна, визначена з урахуванням наступних складових:
1. Ціна закупівлі електричної енергії на всіх видах ринків електричної енергії, що
склалася для Постачальника з урахуванням отриманих від ОСП/ОСР погодинних
даних обсягів споживання електроенергії, включаючи вартість послуг
адміністраторів ринків та інших обов’язкових внесків, зборів та платежів, що
передбачені чинним законодавством.
2. Тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно затвердженої Регулятором
величини.
3. Вартість послуг Постачальника, що визначається шляхом множення обсягу
поставленої Споживачу електричної енергії за розрахунковий період на
тариф 0,158 грн./кВт*год. без ПДВ*.
Вартість електричної енергії, спожитої понад договірну величину споживання електричної
енергії, визначається з урахуванням коефіцієнту збільшення = 1,5.

Можливість
застосування
тарифних
коефіцієнтів
Спосіб оплати за
послугу з
розподілу
електроенергії
Порядок оплати
Розмір пені та/або
штрафу

Тарифні коефіцієнти для зон доби не застосовуються.

Споживач самостійно здійснює оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії
Оператору системи розподілу.
Остаточний розрахунок: проводиться за фактично відпущену електричну енергію.
Подвійна облікова ставка Національного банку України (НБУ). Споживач зобов’язаний
сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох процентів
річних за весь час прострочення.

Умова

Пропозиція

Порядок звіряння
фактичного
обсягу спожитої
електроенергії
Термін надання
рахунку за
спожиту
електричну
енергію та строк
його оплати

За ініціативою однієї зі Сторін у порядку, встановленому ПРРЕЕ.
Рахунок за фактично спожиту електричну енергію (остаточний розрахунок) 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.

У разі відсутності у Споживача заборгованості перед Постачальником на дату надання
звернення про зміну електропостачальника або на дату переходу Споживача до іншого
Розмір штрафу за електропостачальника, штрафні санкції за дострокове розірвання Договору за ініціативою
дострокове
Споживача відсутні.
розірвання
У разі наявності у Споживача заборгованості перед Постачальником на дату надання
Договору у
звернення про зміну електропостачальника або на дату переходу Споживача до іншого
випадках, не
електропостачальника, Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику штрафні санкції
передбачених
у розмірі вартості договірних обсягів споживання електричної енергії на один розрахунковий
умовами Договору період, з якого Споживач змінює постачальника, визначеної з урахуванням діючих на даний
період тарифів Постачальника.
Компенсація за
недотримання
комерційної
якості надання
послуг

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.koec.com.ua .

Інші умови

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та доручає Постачальнику
здійснювати повернення грошових коштів, що надійшли на некоректні рахунки
Постачальника (що не відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж за
договором про постачання електричної енергії, шляхом їх зарахування на відповідні рахунки,
в т.ч. в разі переходу Споживача з постачання електричної на умовах універсальної послуги
до постачання за вільними цінами.

Примітки:
* - Тариф на послуги Постачальника може збільшуватися Постачальником в односторонньому порядку лише у разі
відповідної зміни індексу інфляції.

Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника внесення змін до неї можливе лише за
згодою сторін.
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