Постачальник електричної енергії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
На території ОСР: Кіровоградської, Житомирської, Одеської, Херсонської,
Чернівецької, Івано-франківської, Вінницької, Полтавської областей.
Комерційна пропозиція № 4
Критерії щодо обсягів постачання: середньомісячне споживання від 1 млн. кВт. год. за останні 12
розрахункових періодів.
Розрахунковий період: Розрахунковим періодом є календарний місяць та встановлюється з 1 числа
місяця до такого ж числа наступного місяця.
Прогнозована вартість електричної енергії: обчислюється як добуток заявленого обсягу
електричної енергії, значення оприлюднених складових ціноутворення та тарифу послуг
постачальника.
Складові ціноутворення, згідно додатку до комерційної пропозиції:
- Прогнозована ціна закупівлі (Вартість закупівлі на усіх сегментах ринку включаючи послуги
Оператора ринку, внески за регулювання та фінансову гарантію для НЕК «УКРЕНЕРГО»),
*можливо перевірити на сайті ДП «Оператор ринку»: https://www.oree.com.ua/
- Послуги з передачі електричної енергії ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»
- Тариф на розподіл електричної енергії. Споживач сплачує самостійно напряму ОСР, або через
постачальника (на вибір);
Тариф послуг постачальника даної комерційної пропозиції становить 0,08 грн без ПДВ.
Остаточна вартість електричної енергії:
Визначається на підставі фактичних цін закупівлі електричної енергії на сегментах ринку,
додаванням вартості послуг оператора ринку, тарифу передачі електричної енергії ДП «НЕК
«УКРЕНЕРГО» та послуг постачальника відповідно до критеріїв. На ціну електричної енергії
нараховується ПДВ.
Тарифні коефіцієнти за зонами доби не застосовуються.
Урахування пільг, субсидій не передбачаються умовами комерційної пропозиції.
Термін дії договору: до отримання заяви від споживача про призупинення договору;
Розірвання/припинення договору: За ініціативою споживача здійснюється через заяву
попередження за 21 день без нарахування штрафів.
Зміна умов комерційної пропозиції: Про зміну умов цієї комерційної пропозиції, а також про
зміну умов Договору, Постачальник інформує Споживачів не пізніше ніж за 20 календарних днів до
дати запровадження таких змін шляхом розміщення відповідного повідомлення на своєму веб-сайті
та додаткова інформація на E-mail споживача з обґрунтуванням таких змін.
Обсяги споживання: Замовлення обсягу необхідної кількості електричної енергії споживач
замовляє до 15 числа попереднього місяця. Корегування цього обсягу може відбуватися шляхом
подачі нового замовлення до 15 числа розрахункового періоду в якому необхідно збільшувати
замовлений обсяг електричної енергії, при умові що коштів сплачених за електричну енергію
вистачає, з урахуванням скорегованої кількості електричної енергії. Без урахування достатності
коштів – корегування не проводиться.
Плата за розподіл електричної енергії: Споживач сплачує самостійно напряму ОСР, згідно
затверджених тарифів відповідного класу напруги ОСР;
Графік оплати за постачання електричної енергії: графік
1/6 від прогнозної вартості замовленого обсягу, першого банківського дня розрахункового місяця;
1/6 від прогнозної вартості замовленого обсягу до 5 числа розрахункового місяця;
1/6 від прогнозної вартості замовленого обсягу до 10 числа розрахункового місяця;
1/6 від прогнозної вартості замовленого обсягу до 15 числа розрахункового місяця;
1/6 від прогнозної вартості ФАКТИЧНОГО обсягу до 20 числа розрахункового місяця;
1/6 від прогнозної вартості ФАКТИЧНОГО обсягу до 25 числа розрахункового місяця;

Спосіб оплати: на рахунок зі спеціальним режимом використання постачальника авансовими
платежами згідно графіку даної пропозиції та виставленого рахунку, в якому окремо зазначено
прогнозована вартість постачання та вартість послуг з розподілу (у разі вибору споживачем способу
сплати за розподіл через постачальника. Рахунок надається споживачу за 5 робочих днів до початку
розрахункового періоду;
Акт купівлі-продажу електричної енергії з остаточною вартістю електричної енергії, що містить
остаточну вартість постачання, остаточну вартість розподілу та фактичну кількість спожитої
електроенергії у розрахунковому періоді, надається споживачу до 5 робочого дня місяця, наступного
за розрахунковим.
Штрафи: За порушення термінів попередньої оплати Споживачу нараховується пеня у розмірі
подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення, за кожен день прострочення, без
обмеження періоду її нарахування, до дати повної оплати. Інших штрафів не передбачено даною
комерційною пропозицією. Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості
надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором.
Форми зв’язку: документообіг, запити та відповіді на них здійснюється через електронну скриньку,
телефон / смартфон, кур’єром, поштою, чи у інший зручний спосіб.
Зміна прогнозованої вартості електричної енергії: внаслідок публікації у офіційних засобах
інформації нових тарифів складових «Оператора ринку» та ОСП ПрАТ «НЕК Укренерго».
ТОВ «ЦЕНТРЕНЕРГО»
ЕІС-код №: 62X7419798282467
Код ЄДРПОУ 38693375
ІПН 386933711233
Рахунок зі спеціальним режимом використання
№26030300699469 в АТ «Ощадбанк»
МФО 323475
Web-сайт: central-psc.com.ua
тел: +380 50 457 26 80
Адреса центру обслуговування споживачів:
М. Кропивницький, вул. Черновола, 50

