
Додаток 2 

до договору про постачання 

електричної енергії споживачу 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ  

 

Відповідно до норм Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного 

ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП, від 14.03.2018 №312 (далі – 

ПРРЕЕ), Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Клеймон» пропонує розглянути умови комерційної 

пропозиції щодо постачання електричної енергії споживачу: 

 

Критерії  - наявність засобів комерційного обліку, що відповідають вимогам 

Комерційного обліку; 

- місячне споживання електроенергії становить 500 000 кВт.год. та 

більше 

Ціна  Ціна на електричну енергію у відповідному розрахунковому місяці 

визначається за наступною формулою:  

P= Рдпе * К 

 де:  

Р – вартість електричної енергії без ПДВ; 

Рдпе – вартість купівлі електроенергії на Оптовому ринку електричної 

енергії; 

К – вартість послуг постачальника, яка становить 3% від Рдпе  (К= 1,03) 

 

Рдпе - визначається у відповідності до Правил оптового ринку 

електричної енергії. 

 

Ціна за 1 кВт.год. та загальна вартість продажу електричної енергії 

вказуються Постачальником в акті купівлі-продажу 

 

Спосіб оплати Оплата проводиться у безготівковій формі плановими платежами у 

наступному порядку: 

- до 25 числа місяця, що передує розрахунковому – 15% вартості 

договірного обсягу споживання електроенергії; 

- до 30 числа місяця, що передує розрахунковому місяця – 15% вартості 

договірного обсягу споживання електроенергії; 

- до 4 числа розрахункового місяця – 15% вартості договірного обсягу 

споживання електроенергії; 

- до 9 числа розрахункового місяця – 15% вартості договірного обсягу 

споживання електроенергії; 

- до 14 числа розрахункового місяця – 15% вартості договірного обсягу 

споживання електроенергії. 

- до 19 числа розрахункового місяця – 15% вартості договірного обсягу 

споживання електроенергії; 

- до 24 числа розрахункового місяця – 10% вартості договірного обсягу 

споживання електроенергії 

 

Остаточний розрахунок здійснюватиметься до 7 (сьомого) числа місяця, 

наступного за розрахунковим. 

Термін надання 

рахунку та його 

оплати 

Рахунок на оплату надається Постачальником споживачу за 6 (шість) 

робочих днів до 25 числа місяця, що передує розрахунковому, в якому 

вказується вартість кожного планового платежу та строки їх оплати.  



Оплата послуг 

ОРС 

Оплата послуг за розподіл електричної енергії здійснюється Споживач 

самостійно 

Пеня  За порушення строків оплати Споживач на вимогу Постачальника 

зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ 

від суми прострочення за весь період такого прострочення 

Розмір штрафу 

за дострокове 

розірвання 

Договору 

За дострокове розірвання договору Споживач на вимогу Постачальника 

зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 10% вартості електричної 

енергії, спожитої в місяць, що передує місяцю в якому договір 

розривається. 

Термін дії 

договору та 

умови 

пролонгації 

Договір набирає чинності з моменту отримання Постачальником від 

Споживача оригіналів підписаних заяви-приєднання та комерційної 

пропозиції. Договір діє до 31.12.2019. 

Якщо жодна із Сторін за 30 календарних днів до дати закінчення терміну 

дії Договору письмово не повідомила іншу Сторону про намір розірвати 

Договір, Договір автоматично пролонгується на наступний рік на тих 

самих умовах.   

Можливість 

надання пільг, 

субсидій 

Не застосовується 

  

 

Постачальник 

ТОВ «КЛЕЙМОН» 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26 

Код ЄДРПОУ 41011176 

ІПН 410111726554 

п/р 26003056134175, в Філіал «КиївСіті»                                 

АТ КБ «ПриватБанк», МФО 380775 

ЕІС код: 62X5905438045492 

 

Директор  

 _______________________ Проценко В.М. 

 

 

Споживач 

 

 

 


