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Комерційна пропозиція №1 

 
Критерії щодо обсягів постачання: середньомісячне споживання від 0,1 до 49 тис. кВт. 
год. за останні 12 розрахункових періодів. 
Розрахунковий період: Розрахунковим періодом є календарний місяць та встановлюється 
з 1 числа місяця до такого ж числа наступного місяця. 
Прогнозована вартість електричної енергії: обчислюється як добуток заявленого 
Споживачем обсягу електричної енергії, значення оприлюднених складових ціноутворення 
та тарифу послуг постачальника. 
 Складові ціноутворення: 
- Прогнозована ціна закупівлі (вартість закупівлі на усіх сегментах ринку); 
- Послуги з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»; 
- Послуги з розподілу електричної енергії мережами відповідного оператора системи 
розподілу; 
- Тариф послуг постачальника для даної комерційної пропозиції становить 0,20 
грн/кВт.год. без ПДВ; 
- ПДВ 20%. 
Остаточна вартість електричної енергії: 
Визначається на підставі фактичних цін закупівлі електричної енергії на сегментах ринку 
та погодинного графіку навантаження, зчитаного з автоматизованої системи збору даних 
(АСЗД), що охоплює усі комерційні точки обліку споживача або показань 
лічильника/лічильників споживача, послуг оператора ринку, регуляторних внесків та інших 
платежів передбачених правилами ринку електричної енергії, послуг постачальника 
відповідно до критеріїв та добутку фактичної кількості спожитої електричної енергії на 
тариф розподілу, що затверджений НКРЕКП на певній території. На ціну електричної 
енергії та на тариф на послуги Постачальника нараховується ПДВ. 
Тарифні коефіцієнти за зонами доби не застосовуються. 
Урахування пільг, субсидій не передбачаються умовами комерційної пропозиції. 
Термін дії договору: до акцептування процедури зміни постачальника Споживачем. 
Розірвання/припинення договору: За ініціативою Споживача здійснюється через заяву 
попередження за 21 день без нарахування штрафів. 
Зміна умов комерційної пропозиції: Про зміну умов цієї комерційної пропозиції, а також 
про зміну умов Договору, Постачальник інформує Споживачів не пізніше ніж за 30 
календарних днів до дати запровадження таких змін шляхом розміщення відповідного 
повідомлення на своєму вебсайті.  
Обсяги споживання: Замовлення обсягу необхідної кількості електричної енергії 
здійснюється Споживачем шляхом направлення постачальнику письмового повідомлення 
у вільній формі на електронну адресу tovpeo1@gmail.com не пізніше ніж до 15 числа місяця, 
що передує місяцю постачання. Коригування цього обсягу може відбуватися шляхом подачі 
нового замовлення до 15 числа розрахункового періоду в якому необхідно збільшити 
замовлений обсяг електричної енергії, при умові, що коштів, сплачених за електричну 
енергію, вистачає з урахуванням скоригованої кількості електричної енергії. Без 
урахування достатності коштів – коригування не проводиться. 
Плата за розподіл електричної енергії (на вибір): Споживач сплачує самостійно напряму 
ОСР, або через Постачальника у розмірі 100% від вартості передачі замовленого обсягу, 
згідно тарифу відповідного ОСР до початку розрахункового періоду. Про обраний 
Споживачем варіант оплати послуг з розподілу електричної енергії вказується у Заяві-
приєднанні до договору про постачання електричної енергії Споживачу. 
Графік оплати за постачання електричної енергії: 
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100 % від прогнозної вартості замовленого обсягу до 25 числа місяця, що передує місяцю 
постачання. 
Спосіб оплати: на розрахунковий рахунок постачальника авансовим платежем згідно даної 
пропозиції та виставленого рахунку, в якому зазначено прогнозована вартість постачання 
електричної енергії. Рахунок надається споживачу за 5 робочих днів до початку 
розрахункового періоду. 
Акт купівлі-продажу електричної енергії з остаточною вартістю електричної енергії та 
фактичною кількістю спожитої електроенергії у розрахунковому періоді, надається 
споживачу до 10 робочого дня місяця, наступного за розрахунковим. Разом з Актом купівлі-
продажу електричної енергії також надається рахунок на проведення остаточного 
розрахунку. 
Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути здійснена Споживачем у строки, 
визначені в рахунку, але не більше 3 робочих днів від дати його отримання Споживачем. 
Штрафи: За порушення термінів попередньої оплати Споживачу нараховується пеня у 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення, за кожен день 
прострочення, без обмеження періоду її нарахування, до дати повної оплати. У разі 
перевищення замовленого обсягу електричної енергії більше ніж на 10%, окрім вартості 
перевищеного обсягу, Споживач сплачує Постачальнику штраф у розмірі 2% від вартості 
різниці між замовленим та фактичним обсягом споживання у розрахунковому періоді. 
Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг 
надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором. 
Термін дії договору: Договір діє до моменту початку постачання електричної енергії 
Споживачу іншим Постачальником, в тому числі постачальником «останньої надії». 
У разі, якщо на момент укладання Договору на об’єкт Споживача було 
припинено/призупинено постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу 
(передачі) електричної енергії, то постачання здійснюється після відновлення, у 
встановленому законодавством порядку, надання відповідних послуг. 
Форми зв’язку: документообіг, запити та відповіді на них здійснюється через електронну 
скриньку, телефон, пошту чи у інший зручний спосіб. 
 
ТОВ «ПЕРШИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
ОПЕРАТОР» 
ЕІС-код №: 62X6757936204524 
Адреса: м. Кропивницький, 
вул. Р. Слободянюка,215 
Рахунок зі спеціальним режимом використання 
№UA463234750000026033300698401 в АТ 
«Ощадбанк» 
МФО 323475 
Код ЄДРПОУ 41009874 
ІПН 410098711236 
Статус платника податку на прибуток 
на загальних підставах 
тел/факс: +380 96 603 89 05 
Web-сайт: http://firstenergy.com.ua/ 

 
 
З комерційною пропозицією ознайомлений та згодний, 
(посада, ПІБ)                                                                                 ______________________ 
 
(дата) 
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