
                                                   Додаток №2 

                                                                                До Договору про постачання  

     електричної енергії споживачу (приєднання) 

                                                                                                    від «____»________________ 202_ року 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ – РЕГУЛЬОВАНА (для групи А) 

 

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ «ЕНЕРГО АТОМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43751302), яке здійснює діяльність 

на підставі Ліцензії №___ від _____________ виданої НКРЕКП на право провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії Споживачу в особі директора                                                           

Мележик Лариси Григоріївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 

Споживач: 

_______________________________________________________________________ (код 

ЄДРПОУ__________), який діє на підставі_________________________________________________ в 

особі _________________________________________________________________________________, з 

другої сторони, дійшли згоди щодо укладення даної комерційної пропозиції №___ від____________ 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ – РЕГУЛЬОВАНА (для групи А) 

 

№ п/п Умова Пропозиція 

1. Предмет комерційної пропозиції 
Постачання електричної енергії як товарної 

продукції. 

2.   
Територія здійснення ліцензованої 

діяльності 
На території України. 

3. 
Критерії, яким має відповідати 

Споживач 

Особа (підписант) є уповноваженою особою 

підприємства; 

Відсутність заборгованості перед Постачальником 

електричної енергії. 

4. Ціна (тариф) 

Ціна електричної енергії визначається за формулою: 

Ц= Црдн+Мп, грн./кВт*год. (без ПДВ); 

Де: 
         Црдн – значення середньозваженої ціни на Ринку 

на добу наперед Об’єднаної енергетичної системи 

України (РДН ОЕС України) у відповідному 

розрахунковому місяці; 

         Мп – маржинальний дохід постачальника, 

дорівнює 0,01 грн./кВт*год. 

 

*КП може бути змінена в залежності від класності та 

графіку оплати. 

 

 

5. 
Спосіб оплати за електричну 

енергію 

Перший платіж – Споживач здійснює попередню 

оплату не пізніше 25-го числа місяця, що передує 

розрахунковому у розмірі 40% від заявленого обсягу 

споживання електричної енергії за ціною, яка 

розраховується з огляду на п.4 даної комерційної 

пропозиції; 

другий платіж  - Споживач здійснює не пізніше 05-

го числа розрахункового місяця у розмірі 40% за 

узгодженою  ціною від заявленого обсягу 

споживання електричної енергії; 

третій платіж -   Споживач здійснює не пізніше 15-

го числа розрахункового місяця у розмірі 20% за 

узгодженою ціною від заявленого обсягу споживання 

електричної енергії.  



6. 

Термін надання рахунку за 

спожиту електричну енергію та 

строк його оплати 

Рахунки на оплату електричної енергії виставляються 

та надсилаються електронною поштою   на   адресу  

Споживача не пізніше 5-ти робочих днів до 

відповідного числа, що зазначені в п.5 даної 

комерційної пропозиції, на підставі заявлених 

споживачем обсягів споживання електричної енергії 

з урахуванням прогнозної ціни. Прогнозна ціна – ціна 

електричної енергії розрахована за п.4 даної 

комерційної пропозиції. 

Остаточний рахунок за розрахунковий період за 

спожиту електричну енергію та Акт прийому – 

передачі електроенергії (далі Акт) формуються 

Постачальником на підставі фактичних даних про 

обсяги електричної енергії в розрахунковому періоді 

і відповідної ціни, в порядку передбаченому ПРРЕЕ, 

ККО, та інших відповідних регуляторних документів 

затверджених НКРЕКП, і надаються Споживачу в 

строк не пізніше 10 числа місяця наступного за 

розрахунковим.  

Оплата рахунків Постачальника за цим Договором 

має бути здійснена Споживачем у строк, визначений 

у рахунку, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з 

моменту визначеному в п.5 даної комерційної 

пропозиції. 

7. 
Умови зміни обсягів споживання 

електричної енергії  

У разі необхідності Споживач може не пізніше ніж за 

5 (п’ять) календарних днів до запланованої дати 

коригування обсягів постачання електричної енергії 

скоригувати замовлений обсяг постачання 

електричної енергії. 

Підставою для збільшення обсягу постачання 

електричної енергії Постачальником Споживачу, є 

100%-ва попередня оплата Споживачем додатково 

заявленого обсягу електричної енергії та письмове 

звернення Споживача до Постачальника, надіслане у 

встановлений термін. 

8.  

Оплата послуг з розподілу 

електричної енергії мережами 

Оператора системи 

Споживач здійснює плату за послуги з розподілу по 

тарифу оператора системи розподілу самостійно 

Оператору системи, якщо інше не передбачено 

умовами Договору. 

9.  

Оплата послуг з передачі 

електричної енергії мережами 

Оператора системи 

Споживач здійснює плату за послуги з передачі по 

тарифу Оператора системи передачі безпосередньо 

Постачальнику електричної енергії. 

10.  
Розмір пені та порушення строку 

оплати та/або штраф 

У разі відхилення Споживача від графіку платежу п.5, 

Постачальник нараховує Споживачу пеню у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ від суми 

заборгованості за кожен день прострочення платежу, 

враховуючи день фактичної оплати. 

11. 

Зобов’язання Споживача щодо 

надання прогнозованих обсягів 

споживання електроенергії 

Споживач не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до дня 

постачання, що передує розрахунковому місяцю 

зобов’язаний подати прогнозований графік 

споживання електричної енергії по всіх об’єктах 

Споживача. 

12. 
Вимоги до передачі даних АСКОЕ 

(ЛУЗОД) 

Автоматизована система комерційного обліку 

електричної енергії (АСКОЕ) або локальне 

устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) мають 

відповідати вимогам Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії. В разі виходу з ладу 



 

Після прийняття Споживачем усіх умов комерційної пропозиції Постачальника та її 

підписання, внесення змін до комерційної пропозиції можливе лише за згодою сторін або в 

порядку, встановленому чинним законодавством.  

 Постачальник: 

    ТОВ «ЕК «ЕНЕРГО АТОМ ТРЕЙДІНГ»                                                                            

_________________/Л.Г. Мележик/ 

                                       М.П. 

 

      Споживач: 

   ______________________ 

________________/_____________/ 

                                             М.П. 

розрахункових приладів диференційного 

(погодинного) обліку споживання електроенергії 

(складових вимірювального комплексу) у точці 

обліку Споживача, якому Постачальник постачає 

електричну енергію, використовуються дублюючі 

прилади диференційного (погодинного) обліку 

(складові вимірювального комплексу), а у разі їх 

відсутності визначення обсягів споживання по таких 

точках обліку Споживача за середньодобовим 

графіком споживання електроенергії попереднього 

розрахункового періоду (до моменту виходу з ладу 

розрахункового приладу диференційного 

(погодинного) обліку споживання), про що Споживач 

зобов’язаний в термін не більше одного місяця  

письмово повідомити про це Постачальника  та 

відновити погодинний розрахунковий облік. 

13. 
Строк дії договору (комерційної 

пропозиції) та умови пролонгації 

Договір (комерційна пропозиція) про постачання 

електричної енергії споживачу (приєднання) набирає 

чинності з моменту його підписання  та діє до 

31.12.2021 року. 

Договір (комерційна пропозиція) вважається 

продовженим на кожний наступний календарний рік, 

якщо за 21 (двадцять один) календарний день до 

закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не 

буде заявлено бажання про припинення або перегляд 

його умов. 

Договір  може бути розірвано за ініціативою будь-

якої із Сторін у порядку, визначеному чинним 

законодавством України, але в будь-якому випадку 

Договір діє до повного його виконання Сторонами. 

14. 
Розмір штрафу за дострокове 

розірвання дії Договору 

У разі повідомлення щодо припинення дії договору 

менше ніж за 21 календарний день Постачальник 

може застосувати штраф у розмірі 1% від заявленого 

обсягу споживання. 

15. 

Зобов’язання з компенсації 

Споживачу за недотримання 

Постачальником комерційної 

якості надання послуг 

Зобов’язання з компенсації Споживачу за 

недотримання Постачальником комерційної якості 

надання послуг надається в обсягах та у порядку у 

відповідності з чинним законодавством. 

16. Урахування пільг, субсидій Не надаються. 

17. 

Можливість постачання 

електричної енергії захищеним 

Споживачам 

Споживачі, що визначені у встановленому 

законодавством порядку захищеними, повідомляють 

про це Постачальника у заяві-приєднання до 

Договору про постачання електричної енергії 

споживачу (приєднання). 



 


