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Комерційна пропозиція 

     поставки електроенергії  

                                                    «вільна ціна» - 1 
 Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна 

компанія» (ТОВ “Херсонська обласна ЕК” надалі-Постачальник) на підставі ліцензії на  право 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (постанова 

НКРЕКП № 429 від 14.06.2018 р.), пропонує Вам розглянути пропозицію щодо поставки 

електричної енергії з 01.01.2019 р на наступних умовах:  

 

Територія здійснення діяльності ОСР, доступ до якої має Постачальник, на якій 

пропонується дана пропозиція  це територія Херсонської області. 

 

Особливості: Ця комерційна пропозиція є публічною та поширюється на споживачів з договірною 

потужністю  понад 150 кВт і середньомісячним обсягом  споживанням що не перевищує 150 

тис.кВт*год. 

Ціна на електричну енергію (грн./кВт*год  без ПДВ) для споживача визначається по формулі: 

 

Ц= (В1+В2) / W ,    грн / кВт*год, 

 

де,  В1 - вартість електричної енергії*, що куплена Постачальником для Споживача в ДП 

«Енергоринок» за результатами розрахункового періоду,  грн.; 

       В2 - вартість послуг Постачальника, що визначається шляхом множення обсягу поставленої 

Споживачу електричної енергії за розрахунковий період на тариф 0,10 грн./кВт*год без ПДВ.; 

       W - фактичний обсяг спожитої електричної енергії за розрахунковий період, кВт*год. 

     При розрахунку величин авансового та планового платежів використовується визначена 

Постачальником ціна, що фактично склалася за результатами попереднього розрахункового 

періоду. На січень місяць 2019 року (перший розрахунковий період) авансовий та плановий платіж 

розраховується виходячи із орієнтовної ціни  1,86 грн/кВт*год ( без ПДВ). 

 

*) Розрахунок вартості електричної енергії що куплена Постачальником для Споживача в ДП 

«Енергоринок» (для споживачів, які не мають погодинних приладів комерційного обліку 

електричної енергії) здійснюється з урахуванням ціни закупівлі електричної енергії на Оптовому 

ринку на підставі залишкового графіку загального споживання електричної енергії споживачами, 

що приєднані до мереж Оператора системи розподілу. 

При проведенні розрахунків тарифні коефіцієнти для зон доби не застосовуються. 
Порядок здійснення оплати : 

  Планові платежі. 

 

Порядок та способи оплати: 
     Споживач здійснює попередню оплату   наступним чином: 
-     до 25 числа місяця що передує розрахунковому - платіж : у розмірі 30 % від суми очікуваного 

споживання електроенергії  в розрахунковому періоді; 

-   до  1 числа розрахункового місяця  -  платіж у розмірі 30 % від суми очікуваного споживання 

електроенергії  в розрахунковому періоді; 

-   до  9 числа розрахункового місяця  -  платіж у розмірі 25% від суми очікуваного споживання 

електроенергії  в розрахунковому періоді; 
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-   до 15 числа розрахункового місяця -  платіж у розмірі 15% від суми очікуваного споживання 
електроенергії  в розрахунковому періоді. 
 Сума попередньої оплати визначається на основі відомостей по обсяги очікуваного  споживання 
електричної енергії на відповідний розрахунковий період (які надаються Споживачем Оператору  
системи розподілу) та розраховується як добуток обсягу очікуваного  споживання  електричної 
енергії на розрахунковий період та діючого тарифу на електричну енергію  . В разі ненадання 
Споживачем  обсяги очікуваного  споживання електричної енергії, попередня оплата визначається 
на підставі фактичних значень обсягу спожитої електричної енергії за відповідний попередній 
період. 

Терміни надання та оплати рахунку. Попередня оплата здійснюється  в період з 25–го  
числа місяця , що передує розрахунковому місяцю до 15-го числа поточного розрахункового 
періоду в обсягах передбачених в розділі Порядок та способи оплати цієї комерційної 
пропозиції.  
       Остаточний розрахунок за спожиту електричної енергію, та інших платежів згідно з умовами 
цього Договору , з врахуванням  сум попередньої оплати, здійснюється на підставі рахунків, 
наданих постачальником.  
      Рахунок формується 7-го числа місяця наступного за розрахунковим та має бути сплачений 
(будь-яким зручним способом)  протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання . 

Оплата заборгованості минулих періодів зараховується першочергово 
   Датою отримання рахунку Споживачем, вважається дата його особистого вручення, що 
підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій 
календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується 
одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом). 
   
Отримання рахунків в іншій спосіб ніж вказаний в цій комерційний пропозиції , в.т.ч за 
допомогою електронного зв’язку , вирішується окремо шляхом внесення відповідних змін до цієї 
комерційної пропозиції.  

     

Пеня за порушення строків оплати: нараховується в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за 

кожен день прострочення платежу (попередньої оплати/остаточного платежу) без обмеження 

періоду її нарахування, до дати повної оплати. 

 

Штраф за перевищення Споживачем замовленого обсягу: нараховується за підсумком 

розрахункового місяця. У разі перевищення фактичного обсягу споживання від очікуваного за 

розрахунковий  період на величину  , що перевищує 10 % Споживачу нараховується штраф у 

розмірі 1-го % від вартості об’єму електричної енергії ,що перевищує 10% від очікуваного обсягу 

споживання . 

Спосіб оплати за послугу з розподілу електроенергії: Оплата послуг з передачі, розподілу 

електричної енергії здійснюється Споживачем безпосередньо на рахунки Оператора системи 

передачі/Оператора системи розподілу за тарифами (цінами), які регулюються Регулятором і 

розраховуються у встановленому законодавством порядку. 

 

Строк дії Договору та умови пролонгації: Ця пропозиція є додатком до Договору про 

постачання електричної енергії споживачу (розміщений на офіційному веб-сайті Товариства). 
Договір про постачання електричної енергії споживачу вступає в дію з моменту підписання 

комерційної пропозиції та діє строком до 31.12.19 р., при цьому строк поставки електричної 

енергії починається з 01.01.19 р. Договір вважається продовженим на кожний наступний 

календарний рік, якщо за 21 (двадцять один) день до закінчення дії  Договору жодною із сторін не 

буде заявлено про припинення або перегляд його умов. Договір може бути розірвано і в інший 

термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України, 

Припинення дії Договору не звільняє Сторони від належного виконання зобов’язань, що виникли 

під час дії Договору.  
 
Інші умови: 

- безкоштовне надання  інформаційних послуг.  

- отримання компенсації Споживачем за недотримання електропостачальником комерційної якості 

надання послуг у порядку та розмірі затвердженими Регулятором. 

 

Детальну інформацію про ТОВ «Херсонська обласна ЕК» можна отримати на офіційному сайті 

Товариства www.khoek.ks.ua  тел. (0552) 35-36-58 факс (0552) 42-11-93, e-mail:info@khoek.ks.ua   
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Сподіваємось на плідну співпрацю.  

 

З умовами Договору та даною комерційною пропозицією погоджуюсь: 

Споживач ____________________________________________________ 
   (Назва підприємства, адреса) 
______________________________________   ___________   _________ 
             (ПІБ керівника (або відповідальної особи)             (підпис)          (дата)  
 

 


