
Додаток № 2 
до Договору про постачання 

електричної енергії споживачу 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ «Базова» №1У-Б 

для непобутових споживачів електричної енергії 

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

енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі ПРРЕЕ), Правил ринку, Правил ринку «на 

добу наперед» та внутрішньодобовогого ринку, затверджених постановою Регулятора від 14.03.2018 

№307, №308, №312, Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. 

 

Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії як товарної продукції. 

Територія, на яку розповсюджуються умови даної комерційної пропозиції: Територія України. 

 

Критерії, яким має 

відповідати особа, 

що обирає дану 

комерційну 

пропозицію 

- особа є власником (користувачем) об’єкта; 

- споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з 

розподілу електричної енергії; 

- перехід прав та обов’язків до нового власника (користувача) об’єкта за 

договорами, укладеними відповідно до Правил роздрібного ринку 
електричної енергії не потребує додаткових 

узгоджень. 

- відсутність заборгованості перед попереднім постачальником. 

Ціна Ціна на електричну енергію, що постачається споживачу визначається за 
формулою: 

Ц =3,55+ЦОСП,  грн./кВт*год (без ПДВ); 

де: 

- Ц – ціна за 1кВт*год електричної енергії, що постачається споживачу з 

врахуванням усіх податків, зборів та обов’язкових платежів (крім ПДВ); 

- ЦОСП – оплата тарифу Оператора системи передачі (ОСП). 

Територія 

здійснення 

ліцензованої 

діяльності 

територія України 

Спосіб оплати Для споживача ціна планових платежів дорівнює 3,55 грн/кВт*год з 
додаванням тарифу ОСП який діє у розрахунковому періоді. 

Обсяг для розрахунку планових платежів зазначається у Додатку №3 

Договору на постачання електричної енергії споживачу. 
Терміни оплати планових платежів: 

- до  24 - го числа місяця що передує розрахунковому періоду у розмірі 

30% вартості від обсягу споживання електричної енергії на відповідний 
розрахунковий період; 

- до  2-го числа розрахункового місяця у розмірі 30% від вартості  обсягу 

споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період; 

- до  10-го числа розрахункового місяця у розмірі 20% від вартості обсягу 

споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період; 

- до  20-го числа розрахункового місяця у розмірі 20% від вартості обсягу 
споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період. 

Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом 

використання Постачальника, зазначений у Договорі або розрахункових 
документах. 

Спосіб оплати послуг 

з розподілу 

електричної енергії 

Споживач оплачує послуги з розподілу електричної енергії напряму 

Оператору системи розподілу з яким у Споживача заключений договір на 

розподіл.  

Термін надання 

рахунку за спожиту 

електричну 

енергію та термін 

його оплати 

Рахунки на оплату за електричну енергію формуються і направляються на 

електронну скриньку Споживача, яка зазначена у Заяві-Приєднання- 
Додаток №1 до Договору на постачання електричної енергії споживачу. 

Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути здійснена 

Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не більше 5 робочих днів 
від дати його отримання Споживачем.  



Розрахунок за фактично відпущену електричну енергію проводиться 

протягом 5- ти робочих днів наступних за розрахунковим періодом. 

Остаточний розрахунок проводиться згідно з  даними наданими оператором 
комерційного обліку за фактично відпущену електричну енергію за ціною 

визначеною у формулі до 15-ого числа місяця наступного за 

розрахунковим. 

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  та 3% 
річних від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, 

враховуючи день фактичної оплати. 

Штраф за 

дострокове 

припинення дії 

договору 

 У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Споживача 

Постачальник нараховує штрафні санкції у розмірі 100% від вартості 
заявленого обсягу на наступний розрахунковий період. 

Можливість надання 

пільг, субсидій 

Не надаються. 

Розмір компенсації 

Споживачу за 

недодержання 

Постачальником 

комерційної якості 

послуг 

Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання 

послуг надається у порядку та розмірі, визначеному законодавством. 

Термін дії договору Для споживачів, у яких є чинний з Постачальником договір про постачання 

електричної енергії споживачу, постачання електричної енергії на умовах 

даної Комерційної пропозиції здійснюється з _____________  року. 

Для інших Споживачів Договір набирає чинності з дня наступного за днем 

отримання ПП «Енерготрансзахід» Заяви-Приєднання Споживача до умов 

договору про постачання електричної енергії споживачу, в якій вказано про 

обрання Комерційної пропозиції та дата початку постачання , якщо 

протягом трьох робочих днів, споживачу не буде повідомлено про 

невідповідність його критеріям обраної комерційної пропозиції.  

Договір діє до _____________ року включно і може бути пролонгований на 

наступний період за умови дії даної Комерційної пропозиції та відсутності 
письмового повідомлення від однієї із сторін про розірвання Договору.  

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. 

Інші умови Споживач надає прогнозне споживання у кВт*год на розрахунковий період, 
за який буде здійснюватися споживання електричної енергії Постачальнику 

електричної енергії у вигляді Додатку №3 «Обсяги споживання». 

Постачальник в свою чергу створює та фіксує прогнозний погодинний 
графік споживання електричної енергії, на основі  графіка групи «Б» ОСР за 

попередній місяць до розрахункового. У разі зміни споживання на 

розрахуноковий місяць Споживач надає уточнені дані на електронну пошту 

Постачальника etzahid1@gmail.com. 
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 направлення відповідної інформації: 

- 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, 

- на офіційному сайті Постачальника у мережі Інтернет. 

 

 

mailto:etzahid1@gmail.com


 
 
_________________________ 

  

(Назва Споживача)   
     
 
_______________________                ______________________ « __ »  __________ 202   р. 

(посада, ПІБ) МП     (підпис) (дата) 

 


