Додаток 2
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 6
до Договору про постачання електричної енергії Споживачу
Постачальник
Споживач

№
1.

2.

3.

4.

Умови
Територія, на якій дійсна
дана Комерційна
пропозиція
Механізм визначення
фактичної ціни на
електричну енергію для
Споживача у
відповідному
розрахунковому періоді

Оплата послуг з
розподілу електричної
енергії
Графік оплати

5.

Термін виставлення
рахунку за спожиту
електричну енергію та
умови його оплати.

6.

Подання прогнозованого
обсягу споживання

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЛТК ЕЛЕКТРУМ»
(код ЄДРПОУ 37780084)
_______________________________________
(код ЄДРПОУ______________)
Комерційна пропозиція
Територія України.
ЦІНАПІДС = ВАРТЗАКУП/VФАКТ + ЦПОСЛ + ТПОСТ

де,
ЦІНАПІДС – підсумкова ціна за електричну енергію для
Споживача у відповідному розрахунковому місяці.
ВАРТЗАКУП – фактична вартість купівлі погодинних обсягів
електроенергії.
VФАКТ – фактичний обсяг спожитої електричної енергії
Споживача у відповідному розрахунковому місяці.
ЦПОСЛ
–
ціна
послуг
передачі
мережами
ОСП
(НЕК «Укренерго»).
ТПОСТ – тариф на послуги Постачальника електричної енергії
ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ», що складає 0,02 грн/кВт год без ПДВ.
Споживач здійснює оплату послуг з розподілу відповідному
Оператору системи розподілу.
І платіж – 50 % від заявленого обсягу до 01 числа поточного
місяця постачання;
ІІ платіж – 25 % від заявленого обсягу до 09 числа поточного
місяця постачання;
ІІІ платіж – 25 % від заявленого обсягу до 14 числа поточного
місяця постачання.
Планові рахунки на оплату надаються Споживачу до початку
розрахункового періоду.
Рахунок формується по прогнозованій ціні (ціна останнього
закритого розрахункового періоду).
Оплата здійснюється у строк, визначений згідно пункту «Графік
оплати» цієї Комерційної пропозиції. Кінцевий розрахунок
здійснюється впродовж 3 (трьох) банківських днів після
відправки Постачальником Акту здачі-приймання електричної
енергії на електронну адресу Споживача.
У разі, якщо день проведення платежу припадає на вихідний,
святковий або останній банківський день місяця, днем для
здійснення платежу вважається день, що передує вихідному,
святковому та останньому банківському дню.
Прогнозований обсяг споживання визначається Постачальником
на підставі відомостей про Заявлені обсяги споживання
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електричної енергії та їх
коригування

7.

Порядок звіряння
фактичного обсягу
спожитої електричної
енергії

8.

Зобов’язання з
компенсації споживачу
за недотримання
електропостачальником
комерційної якості
надання послуг
Штраф за дострокове
припинення дії Договору
Строк дії Договору та
умови пролонгації

9.
10.

11.
12.

Урахування пільг,
субсидій
Інші мови

електричної енергії (Додаток 1 до Заяви-приєднання).
Споживач має право корегувати прогнозований обсяг
споживання електроенергії розрахункового періоду. Заявки
скоригованого обсягу споживання електроенергії надсилаються
на електронну адресу Ltke_askoe@ukr.net.
Фактичний обсяг спожитої електричної енергії визначається на
підставі підтверджених даних відповідного ОСР Споживач
повинен не пізніше 9 годин 00 хвилин 5 числа місяця, що слідує
за розрахунковим, надавати Постачальнику підтверджений
відповідним ОСР обсяг спожитої активної електричної енергії за
минулий розрахунковий період.
Зобов'язання з компенсації споживачу за недотримання
Постачальником
комерційної
якості
надання
послуг
встановлюються у відповідності з чинним законодавством.

Відсутній при умові повідомлення про зміну Постачальника в
строк, який більше ніж 21 календарний день
Договір діє до 31.12.2021 року.
Договір вважається автоматично продовженим на кожен
наступний рік, якщо жодна із Сторін не направила другій
Стороні письмове повідомлення про розірвання Договору за 21
день до дня його закінчення.
Відсутнє
Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за даним
Договором третій Стороні без попередньої письмової згоди на
це іншої Сторони.
Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань
здійснюється у Єдиному реєстрі податкових накладних
відповідно до чинного законодавства України.

Постачальник
ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ»
Юридична адреса: 03067, м. Київ,
вул. Гарматна, 8
Поштова адреса: 03067, м. Київ,
вул. Гарматна, 33/1, а/с 23
р/р UA083226690000026036300752843 у банку
АТ «Ощадбанк» філія - Головне управління по
м. Києву та Київській області
ЄДРПОУ 37780084,
ІПН 377800812367
ЕІС-код: 62Х4339369219130
Тел./Факс: (044) 364-52-14
Е-mail: Ltke@ukr.net
Web-cайт: www.Ltke.com.ua

Споживач
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Директор

Директор

____________________ В. В. Кошелюк
м.п.

_____________________ ___________________
м.п.
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