Додаток 2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
ТОВ «ЕМА»
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ «ФІКС НА МІСЯЦЬ. ПІСЛЯПЛАТА» (КП №2)
Основні умови комерційної пропозиції:
№

Положення

Умови

1.

Ціна електричної енергії

З 1 вересня 2022 року встановлені наступні ціни постачання
1 кВт·год електричної енергії:
3,30 грн (без ПДВ)
Крім того, ПДВ - 20%.
*ціна вказана з урахуванням тарифу на передачу та без урахування
тарифу на розподіл.

2.

Порядок та спосіб оплати Споживач здійснює оплату за фактично спожиту електричну
енергію за кожний попередній місяць протягом 5 робочих днів від
дня отримання рахунку/платіжного документу, але не пізніше 20
календарного дня, наступного за розрахунковим періодом
(місяцем).

3.

Територія постачання

Вся територія України, окрім тимчасово окупованих територій.

4.

Термін виставлення
розрахункового
документу за спожиту
електричну енергію

Розрахунковий документ за спожиту електричну енергію надається
Постачальником не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного
за розрахунковим. Розрахункові документи за спожиту електричну
енергію підлягають оплаті протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня
отримання рахунку/платіжного документу, але не пізніше 20
(двадцятого) календарного дня наступного за розрахунковим
періодом (місяцем).

5.

Оплата за
розподілу

6.

Штраф за порушення За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з
строку оплати
порушенням
терміну,
визначеному
цією
комерційною
пропозицією, Споживач сплачує пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день
прострочення платежу.

7.

Штраф за дострокове
Не передбачений
припинення дії договору

8.

Урахування пільг,
субсидій

Не передбачено

9.

Компенсація Споживачу
за недотримання
Постачальником
комерційної якості
надання послуг

За недотримання Постачальником показників комерційної якості
надання послуг, Споживачу надається компенсація відповідно до
Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та
надання компенсації споживачам за їх недотримання, що
затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375.

послуги

з Споживач здійснює плату за послугу з розподілу безпосередньо
оператору системи.
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10.

Можливість постачання Умови комерційної пропозиції не передбачають можливість
захищеним споживачам
постачання електричної енергії захищеним споживачам.

11.

Строк дії Договору

Договір про постачання електричної енергії споживачу набирає
чинності з дати підписання Заяви-приєднання і укладається на
строк по «31» грудня 2022 року та вважається продовженим на
кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення
терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про
припинення його дії або перегляд його умов. В частині розрахунків
Договір діє до повного їх завершення.
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