ТОВ «УКРТРАНСЛІТ»
49100, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 120,
код ЄДРПОУ 38530114, тел.: +38(056) 717-04-13
п/р UA313282090000026003010038738 у банку ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ», м. Одеса,
МФО 328209

Комерційна пропозиція
ТОВ “УКРТРАНСЛІТ” пропонує електричну енергію на наступних умовах:
1.
Ціна електричної енергії визначається за формулою: Цее = Цер + Спост , де:
Цер — ціна, яка склалася на ринках електричної енергії «на добу наперед» в залежності від
поданих заявок, графіку споживання та небалансів, які виникли на момент її придбання;
Спост — дохід Постачальника, який дорівнює 100 грн. без урахування ПДВ за 1 МВт*год. при
погодинному відхиленні кількості фактично спожитої електроенергії від замовленої Споживачем не
більш ніж на 10 %.
При перевищенні вищезазначених відсотків відхилення на заявлений обсяг, Споживач та
Постачальник проводять взаємні розрахунки вартості небалансів, згідно з наступним:

Розрахунок кількості небалансів.
Розраховується за формулою Кнр = Кн – Кз * 0,1 , де
Кн — різниця між фактичним та заявленим об'ємом споживання в кожну годину постачання
Кз — замовлений обсяг споживання в розрахункову годину споживання при розрахунку
застосовується позитивне значення Кнр.

Розрахунок вартості небалансів.
При перевищенні фактичного споживання над заявленим Сн = Кнр (Цр – Цб), де
Цб — ціна балансуючого ринку в розрахункову годину постачання, визначається НЕК “Укренерго”
Цр — ціна “ринку на добу наперед”, визначається ДП “Оператор ринку”
Якщо Сн позитивне, Споживач сплачує Постачальнику
Якщо Сн негативне, Споживач отримує компенсацію від Постачальника
Споживач до 25 числа місяця, що передує місяцю постачання, повинен надати Постачальнику
погодинний графік споживання електричної енергії на цей місяць. Споживач має право відкоригувати
погодинний графік до 9-00 дня, що передує дню постачання. При виконанні зазначених умов,
допускається щоденне коригування.
2.
Умови оплати:
35 % від заявленого обсягу до 24 числа місяця, що передує місяцю постачання;
30 % від заявленого обсягу до 04 числа місяця постачання;
35 % від заявленого обсягу до 14 числа місяця постачання.
При розрахунку передоплати заявленого обсягу електричної енергії ціна встановлюється в розмірі
1500 грн. за 1МВт*год. Остаточний розрахунок і оплата здійснюються по фактичному обсягу споживання
у місяці постачання до 12 числа наступного місяця.
3.
Послуги з розподілу електричної енергії сплачується окремо Споживачем.
4. Споживач відшкодовує Постачальнику витрати на послуги з передачі електричної енергії НЕК
«УКРЕНЕРГО».
5. Контакти: Мамута Дмитро Юрійович тел. (068) 558-79-53, (050) 363-27-89 – Viber, Telegram,
ел. пошта - ukrtranslit9@gmail.com

