Додаток 2
до договору про постачання
електричної енергії споживачу

ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
Вул. Бориславська, 82, м. Дрогобич, 82100
Тел. (03244)-98-112, (03244)-98-131

Комерційна пропозиція № 2
на постачання електроенергії
(крім побутових споживачів)

виробленої на ТЕЦ ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
1. Умови комерційної пропозиції:

Ціна
з тарифом ОСР

Ціна на електричну енергію, що постачається споживачу розраховуються Постачальником
та включає
Варіант 1: - ціну виробленої електричної енергії
на ТЕЦ ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» – 1,69292 грн./кВт.год. (без ПДВ).
- тариф оператора системи розподілу, затверджений регулятором:
1 класу напруги – 0,12365 грн./кВт.год.(без ПДВ);
2 класу напруги – 0,63402 грн./кВт.год.(без ПДВ),
при оплаті тарифу ОСР Споживачем;
Тариф на розподіл електроенергії мережами оператора розподілу може змінюватись,
відповідно до постанов, затверджених Регулятором.
Варіант 2: – при відсутності використання мереж ОСР ціна виробленої електричної
енергії на ТЕЦ ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» – 1,69292 грн./кВт.год. (без ПДВ).

Здійснення оплати

Остаточний розрахунок споживача здійснюється на підставі акту про обсяг фактично
спожитої електричної енергії, визначеної оператором системи розподілу, з врахуванням
сум попередніх оплат за електричну енергію.
Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника, зазначений у Договорі або
розрахункових документах, які споживач отримує будь-яким способом, в т.ч. через
систему електронної пошти.

Термін
виставлення
рахунку за
електричну
енергію та термін
його оплати

Остаточний рахунок за фактично спожиту електричну енергію виставляється не пізніше
2-х робочих днів з початку періоду наступного за розрахунковим.
Тривалість періоду для оплати отриманих рахунків має не перевищувати 10-ти
операційних днів з дня отримання рахунку.
Дата оплати рахунка (здійснення розрахунку) визначається датою, на яку були зараховані
кошти на поточний рахунок Постачальника.

Спосіб оплати
послуг з розподілу
електричної
енергії
Розмір пені за
порушення строку
оплати та/або
штраф

Територія
здійснення
ліцензованої
діяльності
Територія на яку
поширюються
умови комерційної

Постачальник здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії
Оператору системи розподілу (ОСР), з наступним поверненням цієї оплати від Споживача.
У випадку настання обставин, що перешкоджають Постачальнику здійснити оплату ОСР,
Споживач може самостійно провести розрахунок за розподіл електричної енергії на основі
діючого договору між Споживачем і ОСР.
За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів,
визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день
прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума боргу сплачується з
урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три
проценти річних від простроченої суми.
Сума штрафу, пені, боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час
прострочення та 3% річних сплачуються на поточний рахунок Постачальника
електричної енергії, який зазначається у розрахунковому документі.

Україна
Львівська область

пропозиції
-2Строк дії
договору та умови
пролонгації

Договір набирає чинності з дати постачання електричної енергії, вказаної у Заявіприєднання 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 втрачає чинність у випадках:
- анулювання Постачальнику ліцензії на право здійснення господарської діяльності з
постачання електричної енергії Споживачу або припинення виробництва електричної
енергії Постачальником на власній ТЕЦ;
- у разі зміни власника/користувача об’єкта електропостачання Споживача; одну із
сторін у встановленому законом порядку визнано банкрутом; до моменту втрати
чинності даної комерційної пропозиції, але в будь-якому разі не пізніше ніж до
31.12.2019 року.
Постачальник має право достроково розірвати Договір, повідомивши Споживача про це за
20 днів до очікуваної дати розірвання, у випадках:
- споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з умовами
Договору та Комерційної пропозиції;
-відсутності економічної вигоди від подальшого виконання умов договору, що неминуче
призведе до збитків Постачальника;
-споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не вжив заходів щодо
усунення такого порушення в строк, що становить 5 робочих днів.
У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання до 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.
Договір може бути пролонгований на наступний календарний період за умови дії даної
Комерційної пропозиції або підписання нової Комерційної пропозиції та відсутності
письмового повідомлення від однієї із сторін про розірвання Договору.

Розмір штрафу за
дострокове
розірвання
Договору у
випадках, не
передбачених
умовами
Договору
Компенсація за
недотримання
комерційної
якості надання
послуг
Інші умови

У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Споживача( при відсутності
повідомлення про намір розірвання договору,яке повинно надійти до Постачальника не
пізніше,ніж за 20 календарних днів до закінчення розрахункового періоду) у випадках не
передбачених умовами Договору, Постачальник нараховує штрафні санкції у розмірі
повної вартості договірних обсягів споживання електричної енергії на один розрахунковий
період.
За недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг, Споживачу
надається компенсація в обсягах та у порядку, затверджених Регулятором.
Постанова Регулятора щодо надання компенсації Споживачу за недотримання
електропостачальником комерційної якості надання послуг розміщується на сайті
регулятора.
Інформування Споживача, з яким укладено Договір, може здійснюватися шляхом
направлення відповідної інформації:
засобами електронного зв'язку на електронну адресу, вказану у заяві-приєднання до умов
договору,
Споживач використовує web-сайт Постачальника, через який здійснюється обмін
інформацією: зміни умов Договору; інформація про закінчення терміну дії Договору;
інформація про зміну тарифів;інформація про відключення за несплачену заборгованість
та іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути корисною для
Споживача.
Документи, що надіслані через систему електронної пошти визнаються як офіційні.
У випадку зміни чинного законодавства України, зокрема нормативно-правових актів, які
регулюють правовідносини, що виникають з приводу постачання електричної
енергії,застосовуються положення цих нормативно-правових актів, які мають перевагу
перед положеннями Договору.
Сторони зобов’язуються керуватися вимогами цих нормативно-правових актів з дня
набрання ними чинності незалежно від внесення змін до Договору.

-32.

3.

Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності 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.
Термін дії даної Комерційної пропозиції –з 1.04.2019 р.

_________________________
м.п.

(назва споживача)

……………………..
(підпис)

…………………………..…
(посада, п.і.б)

