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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

щодо постачання електричної енергії споживачу 

ТОВ «ЗЕВС ТРЕЙДИНГ» код ЄДРПОУ: 41850534  являється учасником ринку 
електричної енергії України.  

Від «25» лютого 2020 року постановою № 490 «Про видачу ліцензії з 
постачання електричної енергії споживачу», Національною комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  видано 
ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання 
електричної енергії споживачу для ТОВ «ЗЕВС ТРЕЙДИНГ» (копія Постанови 
додається).  

Компанія ТОВ «ЗЕВС ТРЕЙДИНГ» на даний час активно розвивається  та 
здійснює діяльність з постачання електричної енергії споживачу в умовах нової 
моделі ринку.  

 
 

Будемо раді запропонувати Вам співпрацю в частині електрозабезпечення 
Вашого підприємства на наступних умовах: 

 
 
 
ФАКТИЧНА ЦІНА електричної енергії за 1 кВт.год. без ПДВ (Цф) 

визначається за формулою: 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

    ТОВ «ЗЕВС ТРЕЙДІНГ» 
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Ф 
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і – кожна окрема година у розрахунковому періоді. 
Оі – фактичний обсяг спожитої електричної енергії за годину доби «і» у 

відповідному розрахунковому періоді, кВт.год. 
Оф – фактичний обсяг спожитої електричної енергії за відповідний 

розрахунковий період, кВт.год. 
Ці – фактична ціна електричної енергії на Ринку «на добу на перед» у 

годину доби «і» у відповідному розрахунковому періоді, грн/кВт.год. 

𝑘і – коефіцієнт, що враховує необхідність закуповувати електричну енергію на 
Балансуючому ринку та додаткові витрати Постачальника (плата за послуги 
Оператора ринку, внески на регулювання НКРЕКП, витрати на фінансові 
гарантії, послуги біржі та інші обов’язкові витрати Постачальника згідно з 
нормативними документами). 𝑘і визначається індивідуально для кожного 
споживача. 
Тосп – тариф на послуги з передачі електричної енергії встановлений НКРЕКП, 
грн/кВт.год 
Цп – ціна додаткових послуг, пов’язаних з постачанням електричної енергії 

споживачу, грн/кВт.год. 

 

Цп визначається в залежності від ГРАФІКУ ПЛАТЕЖІВ за куповану електричну 

енергію та обсягів споживання, згідно наведеної нижче таблиці: 

 

 

 
Графік 

платежів 

Середньомісячний обсяг 
споживання 
електроенергії, кВт.год.: 

до 100 
000 

від 100 
000 до 

1 000 000 

більше 
1 000 
000 

Цп, 
грн./кВт.го
д. 

Цп, 
грн./кВт.го
д. 

Цп, 
грн./кВт.год. 

100% вартості Договірного (заявлений) 
обсягу 
споживання електроенергії - за 5 
банківських днів до місяця постачання 

 
0,45 

 
0,35 

 
0,25 

50% вартості Договірного (заявлений) 
обсягу 

споживання електроенергії - за 4 
банківських дня до 

місяця постачання 

50% - до 10 числа місяця постачання 

0,5 0,4 0,3 

 
Будемо сподіватись, що наша пропозиція зацікавить Вас, та незабаром ми 

зможемо розпочати довгострокову та взаємовигідну співпрацю. Наші кінцеві умови 
співпраці встановлюються після проведення переговорів.  

Контактний телефон: +38(093) 257 13 26  
 

 

З повагою, 

Директор ТОВ «ЗЕВС ТРЕЙДИНГ»                             Марченко Є.І. 
 


