
 
 

ДОДАТОК № 2  
до Договору про постачання  

електричної енергії споживачу 

Постачальник 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ              

«ЕНЕРДЖІКС» (код ЄДРПОУ 42069164) 

Споживач  

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ  

публічна 

до Договору про постачання електричної енергії споживачу 

 

1. Критерії, яким має відповідати особа, що обирає дану комерційну пропозицію 

- Споживач є власником (користувачем) об’єкта; 

- Споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі 

електричної енергії; 

- У Споживача відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної 

енергії або про надання послуг системи розподілу/передачі.  

 

2. Ціна: 
 

Фактична ціна електричної енергії за 1 кВт*год. (грн./кВт*год. з урахуванням ПДВ) 

вираховується за наступною формулою: 
 

 

ЦФ = (ЦЗАК + Ппр+ П) * 1,2 

де,  
 

ЦЗАК – фактична закупівельна ціна електричної енергії для Споживача на Ринку на добу 

наперед, та/або Внутрішньодобовому ринку, та/або Ринку двосторонніх договорів з 

урахуванням податків, зборів та платежів, що передбачені чинним законодавством України та 

які Постачальник сплачує при закупівлі електричної енергії, грн/кВт*год, без ПДВ; 

Ппр -тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений НКРЕКП на відповідний 

розрахунковий період, грн/кВт*год, без ПДВ; 
 

П – тариф на послуги Постачальника електричної енергії, який становить 1,5 грн/кВт*год, без 

ПДВ. 

 

3. Територія здійснення ліцензованої діяльності  

Вся територія України (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади 

України тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно Розпорядження КМУ № 1085-р 

від 07.11.2014). 

 

4. Спосіб та порядок оплати  

Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання 

Постачальника, який зазначений у Договорі або розрахункових документах, на умовах 

узгодженого між сторонами графіка оплат за замовлений обсяг. Споживач не обмежується у 

праві здійснювати оплату за Договором через: 

- банківську платіжну систему;  

- он-лайн переказ;  

- поштовий переказ;  

- в інший не заборонений чинним законодавством спосіб. 

 

Розрахунковим періодом є календарний місяць який встановлюється з 1 числа місяця до такого 

ж числа наступного місяця.  



 

Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі попередньої оплати з остаточним 

розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними 

комерційного обліку. 

Якщо день здійснення платежу припадає на вихідний, святковий або останній банківський день 

місяця, днем для здійснення платежу вважається день, що передує вихідному, святковому та 

останньому банківському дню місяця.  

Поп  -  Попередня оплата здійснюється у розмірі орієнтовної вартості електроенергії включаючи 

ПДВ, яка вираховується за формулою: 

 

Поп = ( (Цзак
м-2 + Ппр) * Осп )*1,2 

де, Осп – заявлений Споживачем обсяг постачання електричної енергії у відповідному 

розрахунковому періоді; 

Цзак
м-2 - для перших двох місяців постачання електричної енергії за цим Договором становить 

4,25 грн/кВт*год без ПДВ. 

У подальшому (починаючи з третього місяця постачання) Поп – розраховується наступним 

чином: 

Поп = ( Цф
м-2  * Осп ),  де 

 

Цф
м-2  - фактична ціна за 1 кВт*год. у місяці М-2*  
* М-2 – місяць, що передує М-1; 
  M-1 - місяць, що передує розрахунковому місяцю;                                               

 M - розрахунковий місяць - календарний місяць, у якому здійснюється постачання електричної 

енергії. 

 

У разі надходження коштів від Споживача понад повну вартість електричної енергії, 

поставленої в розрахунковому періоді, сума таких надходжень зараховується як оплата 

заборгованостей за минулі періоди, а за відсутності такої, в рахунок оплати наступного 

розрахункового періоду або за письмовою заявою Споживача повертається йому на рахунок. 

5. Термін оплати за електричну енергію  

Оплата за замовлений обсяг електроенергії за Договором має здійснюватися Споживачем 

самостійно за 5 днів до початку розрахункового місяця - у розмірі 100 % вартості заявленого 

обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період (Додаток № 3). 

 

Остаточний розрахунок Споживача за електричну енергію за розрахунковий період 

здійснюється в строк до 8 числа, місяця наступного за розрахунковим (місяцем поставки), 

відповідно до фактичного обсягу електричної енергії, визначеного за показами розрахункових 

засобів обліку (або розрахунковим шляхом, у передбачених законом випадках), на підставі 

отриманого Споживачем від Постачальника рахунка, в якому зазначаються суми до сплати за 

використану електричну енергію. 

 

6. Визначення способу оплати послуг оператора системи розподілу 

Споживач здійснює оплату послуг з розподілу самостійно.  

 

7. Розмір пені за порушення строку оплати  

 

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. 

 

8. Механізм визначення компенсації за відхилення споживання електричної енергії, 

площадки вимірювання якого визначені ОСР/НЕК як група «а» 

 



Гранично допустима межа відхилення для групи «а» – 0% 

 

▪ Якщо сумарне погодинне відхилення спожитої електроенергії в r-ту добу складає більше 0% 

від Прогнозного добового обсягу, то Споживач компенсує Постачальнику втрати на купівлю 

обсягу, що спожитий понад узгоджену гранично допустиму межу відхилення, по різниці 

погодинних цін, що склалися на балансуючому ринку (негативний небаланс) на завантаження 

та ринку «на добу наперед»; 

 

▪ В разі якщо сумарний погодинний об’єм неспожитої електричної енергії в r-ту добу складає 

більше 0% від Прогнозного добового обсягу, то Споживач компенсує Постачальнику втрати від 

продажу неспожитої електричної енергії, за виключенням обсягу гранично допустимого 

відхилення, по різниці погодинних цін, що склалися на ринку «на добу наперед» та 

балансуючому ринку на розвантаження (позитивний небаланс). 

 

9. Механізм визначення компенсації за відхилення споживання електричної енергії, 

площадки вимірювання якого визначені ОСР/НЕК як група «б» 

 

Гранично допустима межа відхилення для групи «б» – 0% 

 

У разі відхилення (збільшення/зменшення) фактичних обсягів споживання електричної енергії 

від заявлених (небаланс) більш ніж на 0% у відповідному розрахунковому періоді, то Споживач 

компенсує Постачальнику втрати на купівлю обсягу, що спожитий (неспожитий) понад 

узгоджену гранично допустиму межу відхилення, по різниці погодинних цін, що склалися на 

балансуючому ринку на завантаження та/або розвантаження  (негативний та позитивний 

небаланс) та ринку «на добу наперед» 

 

10. Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником комерційної 

якості послуг 

 

Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у 

порядку та розмірі, визначеному чинним законодавством. 

 

11. Штраф за дострокове припинення дії договору 

 

У випадку не повідомлення Постачальника, або повідомлення з порушенням строків, 

встановлених Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою 

НКРЕКП № 312 від 14.03.2018, про дострокове припинення (розірвання) договору споживачем 

у тому числі і у зв’язку зі зміною електропостачальника, Споживач сплачує штраф у розмірі 

вартості електричної енергії, заявленої, як прогнозований обсяг споживання, зазначений в 

додатку № 3 до Договору, в місяці, в якому було подано повідомлення про дострокове 

припинення дії договору, або, у разі не повідомлення - в останньому місяці постачання.  

 

12. Строк дії договору 

Договір набирає чинності з дня підписання заяви - приєднання та діє до 31.12.20__ р. Договір 

вважається автоматично продовженим на один календарний рік, якщо жодна із сторін не 

направила другій стороні письмове повідомлення про розірвання договору за 21 день до дня 

його закінчення. 

 

13. Урахування пільг, субсидій 

Умови комерційної пропозиції не передбачають урахування пільг, субсидій. 

 

14. Можливість постачання захищеним споживачам 

Умови комерційної пропозиції передбачають можливість постачання електричної енергії 

захищеним споживачам. 

 

15. Інші умови  



Якщо укладення договору про постачання електричної енергії не пов’язане зі зміною власника 

(користувача) об’єкта або зі зміною електропостачання, то обов’язок постачання електричної 

енергії виникає у Постачальника не раніше 01 числа місяця, наступного за місяцем отримання 

Постачальником заяви-приєднання, поданої за 21 день до 01 числа місяця постачання. 

Споживач повинен не пізніше 10 години 00 хвилин ранку 1 числа місяця, що слідує за 

розрахунковим, надавати Постачальнику на перевірку фактичні обсяги спожитої електричної 

енергії в розрахунковому періоді шляхом направлення повідомлення на електронну пошту 

постачальника. 

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, іншу інформацію, яка стосується 

взаємовідносин Сторін або може бути корисною для Споживача, може здійснюватися шляхом 

направлення відповідної інформації: 

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

• засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у договорі, 

• СМС-повідомленням на номер, який зазначений у договорі, тощо. 

 
Постачальник: 

ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» 

 

 

Директор 

_______________________Б.Г. БОЙКО 

   М.П. 

________________ 

(дата підписання ) 

 

Споживач: 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

________________ 

(дата підписання ) 

 

 


