Додаток №2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №1-П від 01.01.2021
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВГУСТА» (далі – Постачальник), що діє на
підставі ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, виданої згідно постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 07.10.2020 №1838, пропонує
розглянути наступну комерційну пропозицію.
Дана комерційна пропозиція розроблена відповідно 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.
Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії споживачу як товарної продукції
Умова

Узгоджено Сторонами
• Особа є власником (користувачем) об’єкта;
Критерії,
• Наявність договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого Споживач
яким має відповідати
набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії, укладеного в
особа, що обирає дану
установленому порядку з оператором системи розподілу.;
комерційну пропозицію • Комерційний облік електричної енергії має відповідати вимогам Кодексу
комерційного обліку
Ціна на електричну енергію для 1 та 2 класу напруги, встановлена з 01.01.2021 р.
по 31.12.2021 р.
1. Планова ціна у відповідному розрахунковому періоді визначається за формулою:
Цпл = 1,3500 грн./кВт*год. + Тпп
де:
Цпл – планова ціна без ПДВ застосовується для розрахунку планових платежів згідно
узгодженого графіку;
2. Фактична ціна без ПДВ на електричну енергію для Споживача у відповідному
розрахунковому періоді визначається за формулою:
Цфакт = Црдн +Т+ Тпп* +Трозп**
де:
Цфакт - фактична ціна без ПДВ на електричну енергію для Споживача у
відповідному розрахунковому періоді;
Црдн – ціна закупівлі електричної енергії Постачальником на ринку «на добу
наперед»;
Ціна електричної енергії
Т – тариф Постачальника, що для даної комерційної пропозиції визначається
індивідуально.
*Тпп - тариф на послуги з передачі встановлений Постановою НКРЕКП,
враховується, якщо оплата здійснюється через Постачальника
**Трозп - тариф на послуги з розподілу встановлений Постановою НКРЕКП,
враховується, якщо оплата здійснюється через Постачальника
Компонент ціни Тпп та Трозп є таким, що не залежить від постачальника, та може
бути зміненим додатково без повідомлення споживача. Рішення Регулятора про
встановлення тарифів поставок підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на
офіційному веб-сайті НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua;
Вартість електричної енергії, яка підлягає постачанню в розрахунковому місяці,
визначається як добуток ціни електричної енергії без ПДВ і обсягу електричної
енергії, що повинен бути поставлений за замовленням Споживачу в розрахунковому
місяці, та додатково включає 20% податку на додану вартість.

Можливість
застосування тарифних Не застосовуються.
коефіцієнтів
Територія, на яку
розповсюджується
Територія України
діяльність з постачання
електричної енергії
Оплата здійснюється на рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника
Спосіб оплати
на підставі виставлених рахунків.
Оплата заявлених обсягів споживання електричної енергії має бути здійснена
Споживачем у наступному порядку: до 1 числа місяця постачання 30% вартості
розрахованої від запланованого до споживання об’єму по Цпл, який підлягає
постачанню в розрахунковому періоді; до 10 числа місяця постачання 40% вартості
розрахованої від запланованого до споживання об’єму по Цпл, який підлягає
Порядок оплати
постачанню в розрахунковому періоді; до 20 числа місяця постачання 30% вартості
розрахованої від запланованого до споживання об’єму по Цпл, який підлягає
постачанню в розрахунковому періоді; Остаточний розрахунок за фактично відпущену
електричну енергію згідно з даними комерційного обліку до 10го числа місяця
наступного за місяцем поставки.
Рахунок на планову оплату за електричну енергію надається Постачальником
Термін надання рахунку
Споживачу не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до першого планового терміну
за спожиту електричну
оплати. Рахунок за спожиту електричну енергію надається Постачальником Споживачу
енергію та строк його
протягом 3 (трьох) календарних днів після надання Акту приймання-передачі
оплати
електричної енергії за відповідний розрахунковий період.
Оплата послуг з розподілу здійснюється Споживачем напряму Оператору системи
Спосіб оплати за послугу
розподілу у строки згідно умов визначених у Договорі споживача про надання послуг з
з розподілу електричної
розподілу електричної енергії, або на рахунок із спеціальним режимом використання
енергії
Постачальника.
У разі порушення Споживачем строків оплати, Споживач сплачує Постачальнику пеню
Розмір пені за порушення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми
строків оплати
заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної
оплати.
Фінансові гарантії від
Відсутні.
Споживача
Додаткові зобов’язання
У порядку, встановленому ПРРЕЕ.
Споживача
Компенсація за
недотримання
За недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг, надається
комерційної якості
компенсація в обсягах та у порядку, визначених Регулятором.
надання послуг
Розмір штрафу за
дострокове припинення Штрафні санкції відсутні
дії Договору
Додаткова
відповідальністю
Постачальника, що не
передбачена умовами
У порядку, встановленому ПРРЕЕ.
Договору про постачання
електричної енергії
споживачу
Можливість врахування
Не враховуються.
пільг, субсидій
Строк дії договору та
Договір діє до «31» грудня 2021 року включно, але, в будь-якому випадку, – до повного
умови пролонгації
виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. 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.
Постачальник
Товариство з обмеженою відповідальністю
«АВГУСТА»
04116, м. Київ, вул. Старо-Київська, буд. 14
ідентифікаційний код 43759275
п/р UA273226690000026034300784482
зі спеціальним режимом використання
у банку АТ “Ощадбанк”, МФО 322669
ІПН 437592703181
тел. +38 (044) 496-01-01
e-mail: info@avg.energy
web-сайт: http://avg.energy/
Директор
_____________________/І.О. Береснєва/

