
Додаток № 2  
До договору № ___________  про постачання електричної енергії 

 споживачу від «___» ____________ 20__ року 
 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 1/оз 
 

м. Харків              «____» ______________ 20__ року 
 

Ціна на електричну енергію 

Ціна за 1 кВт.год електричної енергії становить 1,8173 грн./кВт.год         
(без ПДВ). 
У випадку збільшення прогнозної оптової ринкової ціни на 
електроенергію відповідно до положень «Порядку формування 
прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії», 
затвердженого постановою НКРЕКП від 03.03.2016 року № 289 та/або 
збільшення оптової ринкової ціни на електроенергію відповідно до 
положень Правил Оптового ринку електричної енергії України, 
погоджених постановою НКРЕ від 09.08.2012 року № 1028, ціна 1 
кВт.год електричної енергії, передбачена у даній комерційній 
пропозиції, підлягає зміні у бік збільшення пропорційно розміру 
збільшення прогнозної оптової ринкової ціни та/або оптової ринкової 
ціни на електроенергію. 

Територія здійснення ліцензованої 
діяльності Україна  

Спосіб оплати 

Оплата здійснюється у національній валюті України в безготівковій 
формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок 
Постачальника, вказаний у рахунку-фактурі 
Оплата здійснюється плановими платежами за графіком: 
‒ до 24 числа розрахункового періоду – 20% від вартості 
замовленого обсягу електричної енергії на розрахунковий період; 
‒ до 02 числа розрахункового періоду – 20% від вартості 
замовленого обсягу електричної енергії на розрахунковий період; 
‒ до 09 числа розрахункового періоду – 20% від вартості 
замовленого обсягу електричної енергії на розрахунковий період; 
‒ до 16 числа розрахункового періоду – 30% від вартості 
замовленого обсягу електричної енергії на розрахунковий період; 
‒ остаточний розрахунок за фактично спожитий обсяг 
електроенергії - до 08 числа місяця, наступного за розрахунковим 
періодом, на підставі рахунку виставленого Постачальником. 
Фактично спожитий обсяг електроенергії у кожному розрахунковому 
періоді визначається по даним приладів обліку та фіксується у Акті 
прийому-передачі електроенергії. 

Термін (строк) виставлення 
рахунку за електроенергію 

Не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати платежу. Рахунки за 
електроенергію направляються на електронну адресу Споживача, 
вказану у заяві-приєднанні. 

Термін (строк) оплати рахунку за 
електроенергію 

Не більше 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання, але не пізніше 
строків, встановлених у графіку планових платежів. 

Спосіб оплати послуг з розподілу 
електричної енергії: через 
електропостачальника з наступним 
переведенням цієї оплати 
електропостачальником оператору 
системи або напряму з оператором 
системи 

Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) 
електричної енергії напряму з оператором системи. 

Розмір пені за порушення строку 
оплати або штраф 

При порушенні Споживачем термінів оплати за електричну енергію 
згідно даної комерційної пропозиції, Споживач зобов’язаний сплатити 
Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що 
діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого 
платежу, за кожен день прострочення.  



Зобов’язання надавати компенсації 
споживачу за недотримання 
електропостачальником 
комерційної якості надання послуг 

Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості 
надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному 
Регулятором 

Штраф за дострокове припинення 
договору 

Відповідно до п. 6.1.3. Правил роздрібного ринку електричної енергії у 
разі дострокового розірвання споживачем договору, останньому 
нараховується штраф у розмірі вартості вказаних у План-графіку 
обсягів електроенергії за період з дати дострокового розірвання 
договору до дати закінчення терміну дії договору, погодженої 
сторонами у цій комерційній пропозиції, за ціною електроенергії, яка 
була встановлена на розрахунковий період, що передував місяцю 
дострокового розірвання договору споживачем. 
 
 
 Строк дії договору та умови 

пролонгації 

Договір набирає чинності з дати, вказаної в заяві-приєднанні та діє до 
«31» грудня 2019. Договір вважається автоматично пролонгованим на 
тих же умовах на кожний наступний календарний рік, якщо жодна із 
Сторін не пізніше, ніж за 45 календарних днів до закінчення терміну дії 
договору не заявить про свій намір розірвати цей договір.  

Можливість надання пільг, 
субсидій Не передбачена 

Можливість постачання захищеним 
споживачам Відсутня  

Інші умови Середньомісячне споживання електроенергії Споживачем має бути               
50 000 кВт.год та більше на місяць.  

Стан обліку електроенергії 

Наявність інтервальних лічильників з вбудованими або зовнішніми 
пристроями, що забезпечують можливість дистанційного зчитування 
результатів вимірювання та обладнаних окремими комунікаційними 
портами для локального та дистанційного доступу. 
Вузол обліку має бути обладнаний пристроєм, який забезпечує 
дистанційне зчитування даних для роботи в складі автоматизованої 
системи комерційного обліку електричної енергії постачальника 
послуг комерційного обліку (оператора системи).  
Разом із заявою-приєднанням Споживач надає Постачальнику номери 
засобів зв’язку з комунікаційним обладнанням та іншу інформацію, 
необхідну для забезпечення дистанційного зчитування даних з 
приладів обліку електроенергії споживача. 



Узгодження обсягів споживання 
електроенергії 

Розрахунковим періодом постачання електричної енергії є 
календарний місяць (з першого по останнє число включно). 
Обсяги постачання електричної енергії Споживачу у розрахунковому 
періоді узгоджуються Сторонами в План-графіку продажу 
електроенергії (Додаток №3 до договору). Споживач зобов’язаний 
надати Постачальнику на узгодження заявку на обсяг постачання 
електричної енергії в розрахунковому періоді та граничні величини 
споживання електричної потужності (ліміти потужності) не пізніше 08 
числа місяця, що передує розрахунковому. Вказаний в План-графіку 
обсяг постачання електричної енергії може коригуватися 
(збільшуватися) тільки за згодою Сторін. 
У разі необхідності Споживач може до 13 числа (включно) 
розрахункового місяця збільшити замовлений обсяг постачання 
електричної енергії. 
Підставою для збільшення обсягу постачання електричної енергії 
Постачальником Споживачу у розрахунковому періоді, є 100%-кова 
попередня оплата Споживачем додатково заявленого в 
розрахунковому періоді обсягу електричної енергії до 13 числа 
розрахункового періоду та письмове звернення Споживача до 
Постачальника, надане у встановлений термін (за вільною формою). 
У разі споживання Споживачем в розрахунковому періоді 
електроенергії в обсязі, який перевищує замовлений обсяг постачання 
електричної енергії, погоджений Сторонами в План-графіку, та 
нездійснення Споживачем коригування замовленого обсягу 
постачання електричної енергії у бік збільшення, Споживач сплачує 
Постачальнику двократну вартість різниці фактично спожитої і 
узгодженої величини обсягів постачання електричної енергії протягом 
5 (п’яти) банківських днів з дня отримання рахунку-фактури від 
Постачальника. 

Порядок звіряння фактичного 
обсягу спожитої електричної 
енергії 

Фактично спожитий обсяг електричної енергії визначається погодинно 
для кожного розрахункового періоду окремо у відповідності до 
положень Кодексу комерційного обліку електричної енергії. 

Оформлення первинних документів 

Вартість та обсяг спожитої у розрахунковому періоді електричної 
енергії відображається в Акті прийому-передачі, який Постачальник 
надає Споживачу протягом 5 (п’яти) робочих днів місяця, наступного 
за розрахунковим. Споживач підписує та повертає Постачальнику Акт 
прийому-передачі протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня його 
отримання.  
Відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового Кодексу 
платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), 
передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, визначають 
дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за 
касовим методом. 
У разі, якщо операції, визначені цим пунктом, мають безперервний або 
ритмічний характер постачання, платники податку покупцям – 
платникам податку можуть складати не пізніше останнього дня місяця, 
в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного 
платника податку, з яким постачання мають такий характер, з 
урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця. 

ПІДПИСИ СТОРІН 
Постачальник 

ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» 
                           Споживач  

__________________________________ 

Генеральний директор 
 
____________________/ Є.В. Більченко / 

__________________________ 
 
_______________________/ _____________ /                                      

М.П.                  М.П. 


