
Додаток № 2 

до Договору про постачання 

електричної енергії споживачу 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 6 «Післяоплата з ОСР» 

для споживачів, які споживають електричну енергію для потреб професійної, 

підприємницької та іншої діяльності та лічильники електричної енергії яких не 

забезпечують її погодинний облік з передачею данних, плата за надання послуг з 

розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем через Постачальника. 

 

вводиться в дію з 01.09.2020р. 

  

Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності до норм Закону України «Про ринок 

електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 14.03.2018р. №312.  

 

Критерії, яким має 

відповідати особа, 

що обирає дану 

комерційну 

пропозицію 

- особа (підприємство або організація) є власником (користувачем) об’єкта 

електроспоживання.  

- Споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з 

розподілу електричної енергії; 

- Споживач купує електричну енергію для власного споживання; 

- комерційний облік електроенергії Споживача має відповідати вимогам Кодексу 
комерційного обліку; 

- відсутність заборгованості Споживача перед попереднім Постачальником за 
спожиту електричну енергію. 

Ціна Фактична ціна купованої Споживачем електроенергії у розрахунковому періоді, яка 

зазначається в акті купівлі-продажу електричної енергії розраховується 

Постачальником за формулою: 

Цфакт = Цфакт
закуп

 +Т +Тпер +Тр+Впост, де 

     Цфакт
закуп – фактична середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на 

ринках електричної енергії Постачальником (ринок двосторонніх договорів, ринок 

«на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок), яка 

розраховується на підставі графіку погодинного споживання електричної енергії 

споживачами без погодинних приладів комерційного обліку електричної енергії, що 

приєднані до мереж Оператора системи розподілу; 

    Т – тариф Постачальника. Для даної комерційної пропозиції становить 0,0525 

грн. за 1кВтхгод без ПДВ. 

    Тпер  – тариф на передачу електричної енергії Оператора системи передачі, 

затверджений Регулятором, який з 01 серпня 2020 року становить 0,24023 

грн/кВтхгод (без ПДВ);  

     Тр – тариф на послуги з розподілу електричної енергії (по класах напруги) 

Оператора системи розподілу, який затверджується Регулятором. 

     Впост – витрати Постачальника (плата за послуги Оператора ринку, 

Адміністратора розрахунків, внесків на регулювання НКРЕКП, акцизний збір, 

диспетчеризація НЕК Укренерго, витрати на фінансову гарантію, інші обов'язкові 

витрати Постачальника згідно з нормативними документами). 

     Ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії 

Постачальником також включає всі обов’язкові податки (крім ПДВ, що 

обліковується окремо), збори та платежі, що передбачені законодавством. 

     Ціна  на одиницю товару може змінюватися у зв’язку із змінами складових 

витрат, які впливають на її формування. У разі зміни ціни за 1кВтхгод Сторони  

здійснюють розрахунки за новими цінами з дня їх введення в дію.       

Цфакт
закуп не залежить від Постачальника та може бути змінена без додаткового 

повідомлення Споживача. Коригування, пов’язане зі зміною регульованих 

компонентів ціни, в разі їх встановлення Регулятором не потребує завчасного 

повідомлення Споживача. 

      Ціна електричної енергії, спожитої понад договірну величину споживання 

електроенергії, визначається з коефіцієнтом збільшення в розмірі 1,5 рази. 

    Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового 



кодексу України. 

Диференційована 

ціна за годинами 

доби 

 

Не застосовується. 

Спосіб оплати  Споживач здійснює повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії  

один раз за фактичними показами засобів обліку електричної енергії. 

 Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання 

Постачальника, зазначений у Договорі або розрахункових документах.  

 Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за цим Договором через: 

- банківську платіжну систему; 

- он-лайн переказ; 

- поштовий переказ; 

- в інший не заборонений чинним законодавством спосіб. 

 

Термін надання 

рахунку за спожи-

ту електричну 

енергію та термін 

його оплати 

Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути здійснена Споживачем у 

строки, визначені в рахунку, протягом 5-ти робочих днів від дати його отримання 

Споживачем.  

Спосіб оплати 

послуг з розподілу 

Споживач здійснює оплату за надання послуг з розподілу електричної енергії через 

Постачальника з наступним переведенням цієї оплати Постачальником Оператору 

системи розподілу. 

 

Розмір пені за 

порушення 

строку оплати 

та/або штраф 

За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів, 

визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику 

пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний 

день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума боргу 

сплачується з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, 

а також  3% річних від простроченої суми. 

Пеня сплачується на поточний рахунок  із спеціальним режимом використання 

Постачальника, який вказаний в рахунках протягом 5-ти робочих днів з дня 

отримання рахунка. 

 

Коригування 

замовлених 

обсягів 

У разі необхідності Споживач має право звернутись до Постачальника електричної 

енергії із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної 

енергії до 13 числа (включно) розрахункового місяця. Скоригований місячний обсяг 

заявленої електричної енергії не повинен відрізнятись більш, ніж на 15% в бік 

збільшення від початкового заявленого обсягу купівлі електроенергії. 

Споживач повинен провести оплату за заявлену електричну енергію відповідно до 

умов розділу «Спосіб оплати» цієї комерційної пропозиції з урахуванням 

скоригованого обсягу. 

 

Територія 

здійснення 

ліцензованої 

діяльності 

Україна. 

Територія, на яку 

поширюються 

умови 

комерційної 

пропозиції 

м.Новий Розділ. 

Розрахунковий 

період 

Календарний місяць. 

Можливість 

 надання 

пільг,субсидій 

Не надаються. 



Розмір компенсації 

Споживачу за 

недотримання 

Постачальником 

комерційної 

якості послуг 

Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг 

надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором. 

Термін дії 

договору 

Договір набирає чинності з дня наступного за днем отримання ТзОВ «Енергія –

Новий Розділ» заяви-приєднання Споживача до умов договору про постачання 

електричної енергії споживачу, в якій вказано про обрання Комерційної пропозиції 

№6 «Післяоплата з ОСР», якщо протягом трьох робочих днів, Споживачу не буде 

повідомлено про невідповідність його критеріям обраної комерційної пропозиції. 

Договір діє з моменту набрання чинності до 31.12.2022 року. 

Договір втрачає чинність у випадках: 

- анулювання Постачальнику ліцензії на право здійснення господарської 

діяльності з постачання електричної енергії Споживачу; 

- у разі зміни власника/користувача об'єкта електропостачання Споживача; 

- одну  із сторін у встановленому законом порядку визнано банкрутом.  

Постачальник має право достроково розірвати Договір про постачання 

електричної енергії Споживачу, повідомивши про це останнього за 20 днів до 

очікуваної дати розірвання, у випадках: 

- Споживач  прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з 

умовами Договору та Комерційної пропозиції; 

-відсутності економічної вигоди від подальшого виконання умов Договору, що 

неминуче призведе до збитків  Постачальника; 

-Споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не вжив 

заходів щодо усунення такого порушення в строк, що становить 5 робочих днів. 

У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання до Договору на об’єкт 

Споживача було припинено/призупинено постачання електричної енергії або 

надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, то постачання 

здійснюється після відновлення, у встановленому законодавством порядку, надання 

відповідних послуг. 

Договір може бути пролонгований на наступний календарний рік за умови 

відсутності письмового  повідомлення від однієї із сторін про розірвання  Договору. 

 

Розмір штрафу за 

дострокове 

розірвання 

Договору у 

випадках, не 

передбачених 

умовами Договору 

У разі дострокового розірвання/ припинення Договору з ініціативи Споживача, 

Постачальник нараховує штрафні санкції у розмірі повної вартості спожитої 

електричної енергії в розрахунковому періоді, що передував розрахунковому 

періоду, в якому здійснено дострокове розірвання/ припинення Договору. 

З метою уникнення Споживачем штрафних санкцій за дострокове розірвання/ 

припинення Договору з боку попереднього електропостачальника, Споживач 

повинен повідомити діючого та нового електропостачальника про намір укласти  з 

новим електропостачальником Договір про постачання електричної енергії 

Споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну дії чинного Договору 

(абз.3 п.6.1.3 ПРРЕЕ). 

 

Інші умови Інформування Споживача, з яким укладено Договір, про зміни в умовах Договору: 

про закінчення терміну дії, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках, виставлених 

згідно з умовами Договору, строки їх оплати, про відключення за несплачену 

заборгованість, іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може 

бути корисною для Споживача, може здійснюватися шляхом розміщення інформації 

на офіційному веб-сайті Постачальника у мережі Інтернет та/або направлення 

відповідної інформації: 

- через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет, 

- засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві-приєднання 

до умов договору, 

- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов 

договору, 

- в центрах обслуговування споживачів. 

У разі обрання іншої комерційної пропозиції, Споживач зобов’язаний письмово 

повідомити про це Постачальника. 

 
 

 



Примітка: 

- Споживач надає заявлені обсяги споживання електричної енергії з розбивкою по місяцях на весь термін дії 

Договору разом з заявою-приєднання до умов Договору про постачання електричної енергії споживачу. У 

разі ненадання Споживачем заявлених договірних величин споживання електричної енергії, Постачальник 

електричної енергії встановлює Споживачу обсяг очікуваного споживання електричної енергії на рівні 

фактичного споживання у відповідних періодах минулого року. Обсяг прогнозованого споживання 

електричної енергії повинен бути максимально наближеним до фактичного споживання. Обсяг очікуваного 

на розрахунковий період споживання електричної енергії не повинен перевищувати гранично допустиме 

згідно умов Договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що укладений 

Споживачем з Оператором системи розподілу, споживання електричної енергії, визначене як добуток 

дозволеної до використання потужності та кількості годин роботи Споживача в розрахунковому періоді.  

 

 

 

Споживач: ____________________ 
                               (підпис) 

_______________________2020 р. 

 


