
Додаток № 2
до договору про постачання електричної 

енергії постачальником 
універсальних послуг

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
(розповсюджується лише на непобутових споживачів)

м. Старобільськ «7&> 2019 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРА СХІД”, що діє на
підставі ліцензії, виданої згідно Постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 червня 2018 року №429, 
пропонує розглянути наступну комерційну пропозицію.

Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії як товарної продукції.

Умова Пропозиція
Критерії, яким має 
відповідати особа, що обирає 
дану комерційну пропозицію

-малі непобутові споживачі;
-бюджетні установи незалежно від розміру договірної 
потужності;
-інші споживачі, електроустановки яких приєднані до 
електричних мереж з договірною потужністю до 150 
кВт

Ціна (тариф) електричної 
енергії

Постачання електричної енергії здійснюється за 
регульованим цінами (тарифами) на електроенергію, 
затвердженими Регулятором, які включають, в тому 
числі ціну (тариф) на послуги оператора системи 
розподілу електричної енергії.

Спосіб оплати Оплата електричної енергії може здійснюватися 
споживачем шляхом:
- оплати за фактично відпущену електричну енергію 
згідно з даними комерційного обліку.
- попередньої оплати з остаточним розрахунком, що 
проводиться за фактично відпущену електричну 
енергію згідно з даними комерційного обліку; 
Попередня оплата здійснюється за 5 днів до початку 
розрахункового періоду у розмірі повної вартості 
заявленого обсягу споживання електричної енергії на 
відповідний розрахунковий період.
Оплата здійснюється на поточний рахунок із 
спеціальним режимом використання Постачальника, 
зазначений у Договорі або розрахункових документах.

Термін надання рахунку за 
спожиту електричну енергію 
(дата)

не пізніше п'ятого робочого дня з дати завершення 
розрахункового періоду.

Строк оплати протягом 5 робочих днів від дати отримання рахунка
Спосіб оплати послуг з 
розподілу електричної енергії

через Постачальника з наступним переведенням цієї 
оплати оператору системи розподілу



Розмір пені за порушення 
строку оплати

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

Розмір компенсації 
Споживачу за недодержання 
Постачальником якості 
надання комерційних послуг

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 Постачальником 
комерційної якості надання послуг розміщується на 
сайті:
http ://lg. enera.ua/

Розмір штрафу за дострокове 
розірвання Договору у 
випадках, не передбачених 
умовами Договору

Штрафні санкції за дострокове розірвання Договору за 
ініціативою Споживача відсутні.

Термін дії Договору та умови 
пролонгації

до 31 грудня 2019 року.

Інші умови

1

Інформування Споживача, з яким укладено Договір, 
про зміни в умовах Договору, про закінчення терміну 
дії, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках, 
виставлених згідно з умовами Договору, строки їх 
оплати, про відключення за несплачену 
заборгованість,
іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин 
Сторін або може бути корисною для Споживача, може 
здійснюватися шляхом направлення відповідної 
інформації:
- через особистий кабінет на своєму офіційному сайті 
у мережі Інтернет,
-засобами електронного зв'язку на електронну адресу 
вказану у заяві-приєднання до умов договору, 
-СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві- 
приєднання до умов договору,
-в центрах обслуговування споживачів.


