
 

 
Додаток до договору  №2 

 Від «__»_________20__р. 

Комерційна пропозиція №2Б-п50 

Критерії, яким повинен відповідати споживач, що обирає дану комерційну пропозицію:  

✓ споживач, з дозволеною потужністю від 50 кВт;  

✓ споживач є бюджетною установою; 

✓ споживач є стороною діючого договору з оператором системи розподілу та/або має в наявності 

паспорт точки розподілу (передачі); 

✓ споживач є власником (користувачем) об’єкту.    

         ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС» є ліцензованим постачальником електричної енергії та  природного газу. 

Здійснюємо діяльність на енергетичному ринку України відповідно до ліцензії виданою Постановою 

НКРЕКП № 593 від 11.03.2020 р. Ми співпрацюємо на ринкових умовах, що формуються на внутрішньому 

ринку електроенергії України і маємо можливість запропонувати Вашому підприємству постачання 

електричної енергії за найнижчою ціною. 

          Територія, на яку розповсюджується діяльність ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС» з постачання електричної 

енергії: Україна. 

          Предмет комерційної пропозиції: постачання електричної енергії як товарної продукції. 

         Розрахунковий період : календарний місяць.  

 

1.   Ціна (тариф) за фактично спожиту електричну енергію за 1 кВт*г без ПДВ у розрахунковому 

періоді визначається наступним чином: 

 

Цф = Ц факт.групи «б» + Тпостач + Тпослуги передачі, 

 

Тпостач= Ц факт.групи «б»*6,00%, 

де Цфакт.групи «б» - фактична середньозважена закупівельна ціна електричної енергії для Постачальника 

по площадці вимірювання групи «б» для відповідного регіону України (для площадок вимірювання, які не 

забезпечені автоматизованою системою збору данних та керування лічильниками), включаючи ціну для 

оплати небалансів, оплати за послуги Оператора ринку та всіх обов’язкових податків (крім ПДВ, що 

облікується окремо), зборів та платежів, що передбачені законодавством та іншими нормативними 

документами. 

Розмір оплати за фактичний обсяг електричної енергії розраховується з урахуванням розміру податку на 

додану вартість, що нараховується при проведенні операцій купівліпродажу електричної енергії відповідно 

до законодавства України. 

 

2. Споживач до 20 числа після місяця постачання здійснює оплату за попередній розрахунковий період в 

розмірі 100 %, від фактичного обсягу споживання електричної енергії на поточний рахунок Постачальника 

через банківську установу або іншим способом, незабороненим чинним законодавством. 

 

3.У випадку зміни чинного законодавства України, зокрема нормативно-правових актів, які регулюють 

правовідносини, що виникають з приводу постачання електричної енергії, застосовуються положення цих 

нормативно-правових актів, які мають перевагу перед положенням Договору. 

 

   З приводу підписання договору  та по всім консультативним питанням прошу Вас звертатися  до 

центрального офісу компанії (044) 498-88-00, (095) 440-26-41, електронна адреса vk@svitlogas.ua 

 

    З повагою,                                                                          

    Директор                                                                                                                                         Ядов Р.К. 
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