
Додаток №2 
До Договору про постачання електричної 
енергії споживачу  
№_________від «__»____________201__року 
Комерційна пропозиція 

1. 
Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ЕРУ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40371329) 
Споживач ____________________________________________________ 

____________________________ (код ЄДРПОУ __________) 
 

№ з/п Умови тарифу Комерційна пропозиція 

1. Ціна  вартість електричної енергії в ОРЕ у відповідному розрахунковому місяці; 

 вартість розподілу електричної енергії електропередавальної організації;  

 вартість постачання ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ», що становить 20 % від вартості 
електроенергії в ОРЕ у відповідному розрахунковому місяці.  

2. Територія, на якій пропонується 
відповідна комерційна пропозиція 

Донецька область, в межах здійснення ДТЕК «Донецькі електричні мережі», ПРАТ «ДТЕК 
ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» своєї ліцензованої 
діяльності з передачі електричної енергії місцевими локальними мережами (з розподілу 
електричної енергії). 

Одеська область, в межах здійснення ПАТ «Одесаобленерго» своєї ліцензованої діяльності з 
передачі електричної енергії місцевими локальними мережами (з розподілу електричної 
енергії). 

Хмельницька область, в межах здійснення АТ «Хмельницькобленерго» своєї ліцензованої 
діяльності з передачі електричної енергії місцевими локальними мережами (з розподілу 
електричної енергії). 

Черкаська область, в межах здійснення ПАТ «Черкасиобленерго» своєї ліцензованої діяльності 
з передачі електричної енергії місцевими локальними мережами (з розподілу електричної 
енергії). 



Тернопільська область, в межах здійснення ВАТ «Тернопільобленерго» своєї ліцензованої 
діяльності з передачі електричної енергії місцевими локальними мережами (з розподілу 
електричної енергії). 

Волинська область, в межах здійснення ПРАТ «Волиньобленерго» своєї ліцензованої діяльності 
з передачі електричної енергії місцевими локальними мережами (з розподілу електричної 
енергії). 

Миколаївська область, в межах здійснення АТ «Миколаївобленерго» своєї ліцензованої 
діяльності з передачі електричної енергії місцевими локальними мережами (з розподілу 
електричної енергії). 

Місто Київ, в межах здійснення АТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» своєї ліцензованої 
діяльності з передачі електричної енергії місцевими локальними мережами (з розподілу 
електричної енергії). 

3. Спосіб оплати 100% від заявленого обсягу до 25 числа місяця, що передує місяцю постачання; 

4. Термін (строк) виставлення рахунку 
за спожиту електричну енергію та 
термін (строк) його оплати 

Рахунок за спожиту електричну енергію виставляється до 25 числа місяця, що передує 
розрахунковому періоду. Оплата згідно п.З дійсної таблиці. 

Оплата рахунка Постачальника за цим Договором мас бути здійснена Споживачем у строк, 
визначений у рахунку, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання рахунку 
Споживачем. 

Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити чітку 
інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього 
Договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання 
інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної енергії 
та надання повідомлень про загрозу електробезпеки. 

5. Визначення способу оплати послуг з 
розподілу електричної енергії 

Споживач здійснює оплату послуг з розподілу(передачі) через ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» 

 



6. Розмір пені за порушення строку 
оплати або штраф 

У разі несвоєчасної оплати коштів, Споживач оплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,2%, але не 
більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення, від суми яка підлягає сплаті за 
кожен день прострочення. 

7. Зобов’язання з компенсації 
споживачу за недотримання 
електропостачальником комерційної 
якості надання послуг 

Зобов'язання з компенсації споживачу за недотримання Постачальником комерційної якості 
надання послуг встановлюються у відповідності з чинним законодавством. 

8. Штраф за дострокове припинення дії 
договору 

Штрафні санкції відсутні. 

9. Строк дії договору та умови 
пролонгації 

До 30.06.2019р. Договір вважається автоматично продовженим на той же строк, якщо жодна із 
сторін не направила другій стороні письмове повідомлення про розірвання договору за 30 днів 
до дня його закінчення. 

10. Урахування пільг, субсидій Відсутнє 

11. Інші умови 1. Споживач повинен не пізніше 9 години 00 хвилин ранку 1 числа місяця, що слідує за 
розрахунковим, надавати Постачальнику підписаний акт про спожиту активну 
електричну енергію, в якому відображається обсяг поставленої Постачальником 
Споживачу у розрахунковому місяці електричної енергії. 

2. Звіряння фактичного обсягу спожнтої електричної енергії проводиться: 

- оперативно – щодекади за телефоном або за допомогою електронної пошти 

- на вимогу споживача або ОСР з виїздом на місце встановлення обліку. 

2. Договір про постачання електричної енергії споживачу (приєднання) складається з Акцепту (Заяви-приєднання) Комерційної пропозиції, з 
обраним Споживачем тарифом.  
3. Відповідно до пп. 3 п. 3.1.7. Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018 р. якщо 
сторони досягли згоди щодо укладення договору на інших умовах, відмінних від тих, які містяться у комерційних пропозиціях, розміщених на 
офіційному сайті електропостачальника, договір укладається у паперовій формі.  
4. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за даним Договором третій Стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони. 
5. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань здійснюється у Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до чинного 
законодавства України.  



 
 
 

         __________________________ 

         __________________________ 
 

         Споживач:      ___________                         ______________________                   ___________________ 
                                         (ПІБ)                                              (підпис)                                             (дата) 
 
 


