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Додаток 2  

до Договору про постачання                                      

електричної енергії споживачу 

 

ПУБЛІЧНА КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 17 
«  ФІКСОВАНА ЦІНА  » 

вводиться в дію з 01.09.2021р.   
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» (далі – 

Постачальник), яке діє на підставі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання 
електричної енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 14.06.2018 №429), пропонує розглянути наступну 
комерційну пропозицію. 
 

Дана комерційна пропозиція розроблена відповідно 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 споживачу як товарної продукції. 

 

Умова Пропозиція 

Територія, на яку розповсюджується 

комерційна пропозиція 

Постачання електричної енергії на території України 

Критерії, 

яким має відповідати особа, що 

обирає дану комерційну пропозицію 

 є  власником (користувачем) об’єкта; 

 наявність договору про надання послуг з розподілу електричної 

енергії; 

 комерційний облік електроенергії має відповідати вимогам Кодексу 

комерційного обліку. 

 

Ціна електричної енергії 

 

Фактична ціна (тариф) на електричну енергію є фіксованою та  

становить 2,53 (без урахування ПДВ та послуг операторів) 

Спосіб оплати 

 

Оплата здійснюється на рахунок, зазначений  в платіжних документах 

Постачальника. 

 

Порядок оплати 

Споживач на підставі виставленого Постачальником рахунку до 25 

числа поточного календарного місяця здійснює платіж у сумі 50% 

вартості  електричної енергії, яка повинна бути поставлена в 

наступному календарному місяці. 

Остаточний розрахунок проводиться за фактично поставлену 

електроенергію з врахуванням проведених планових платежів протягом 

5 (п’яти) робочих днів від дня отримання рахунку споживачем. 

 

Термін та спосібнадання рахунку за 

спожиту електричну енергію 

Підсумковий рахунок за спожиту електричну енергію надається 

Постачальником Споживачу в термін з 4 по 12 число місяця, 

наступного за розрахунковим в один із таких способів: 

□ через особистий кабінет на сайті Постачальника; 

□ електронний сервіс «ВЧАСНО»; 

□ електронний сервіс «МеDOC»; 

□ електронною поштою _______________________________; 

□ факсимільним зв’язком за телефоном  ____________________; 



□ поштовим зв’язком ; 

□ у відповідних структурних підрозділах Постачальника. 

Спосіб оплати за послугу з розподілу 

електричної енергії 

   Споживач здійснює оплату за послуги з розподілу електричної енергії 

за тарифами, затвердженими НКРЕКП: 

□ безпосередньо ОСР; 

□ через Постачальника. 

Спосіб оплати за послугу з передачі 

електричної енергії 

   Споживач здійснює оплату за послуги з передачі електричної енергії 

через постачальника за тарифами, затвердженими НКРЕКП 

Розмір пені за порушення строків 

оплати 

У разі заборгованості за спожиту електричну енергію, Споживач 

сплачує Постачальнику на вимогу останнього пеню у розмірі подвійної 

облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості 

за кожний день прострочення платежу без обмеження періоду її 

нарахування до дати повної оплати, враховуючи день фактичної 

оплати, а також 3 % річних та інфляційні. 

Компенсація за недотримання 

комерційної якості надання послуг 
Надається в обсягах та у порядку, визначеному Регулятором. 

Розмір штрафу за дострокове 

припинення дії Договору 

У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Споживача чи 

припинення дії договору (в т.ч. припинення постачання електроенергії 

внаслідок зміни Споживачем постачальника електричної енергії) в 

період дії даної комерційної пропозиції (строк дії комерційної 

пропозиції - до 31.08.2022 року) Постачальник нараховує штрафні 

санкції у розмірі повної вартості спожитої електричної енергії в 

розрахунковому періоді, що передував розрахунковому періоду, в 

якому здійснено дострокове розірвання/припинення дії договору. 

Строк дії договору та умови 

пролонгації 

Договір набирає чинності з дати постачання електричної енергії, 

вказаної у Заяві-приєднання Споживача до умов публічного договору 

про постачання електричної енергії споживачу, якщо протягом трьох 

робочих днів споживачу не буде повідомлено про невідповідність його 

критеріям обраній комерційній пропозиції. 

Договір діє до 31.08.2022 року або до повного виконання грошових 

зобов’язань за Договором. Договір вважається щорічно продовженим 

на наступний календарний рік, якщо за 20 календарних днів до 

закінчення терміну дії Договору жодна із Сторін не заявить про 

припинення його дії або перегляд його умов. Дія Договору може бути 

припинена достроково з дотриманням вимог чинного законодавства та 

умов Договору, але в будь–якому випадку Договір діє до повної оплати 

заборгованості по Договору, включаючи штрафні санкції. 

Дана комерційна пропозиція діє з 01.09.2021 року по 31.08.2022 року.  
 

Дана комерційна пропозиція набуває чинності з 01 вересня  2021р. та діє до 31 серпня 2022 року. 
 

 

Відмітка про підписання Споживачем комерційної пропозиції: 

 

_______________                       ______________________                          ________________________________ 

(дата підписання)                       (особистий підпис, М.П.)                          (П.І.Б. уповноваженого представника 

            та назва Споживача) 
 


