
                       
Додаток № 2 

до Договору про постачання 
електричної енергії споживачу 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 13 

для споживачів,  які не відносяться до сегменту ринку універсальної послуги та лічильники 

електричної енергії яких не забезпечують її погодинний облік з передачею даних,  

без обмежень в обсязі споживання. 
 Дана 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 14.03.2018 за № 312 зі 

змінами та доповненнями (далі – ПРРЕЕ) ), Цивільного та Господарського кодексів України та вступає в дію 

з 01.01.2023 року.   

Критерії, яким має 

відповідати Споживач, 

що обирає дану 

комерційну 

пропозицію 

- Споживач є власником (користувачем) об'єкта; 

- лічильник електричної енергії не забезпечує її погодинний облік з передачею 

даних; 

- 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. 

Ціна 

1) При розрахунку розміру попередньої оплати на замовлені обсяги споживання 

застосовується базова ціна 4,00 грн. за 1 кВт*год (без урахування ПДВ). 

2) Ціна за фактично спожиту електричну енергію (без урахування ПДВ) 

розраховується за формулою:  

                         Цфакт = Цкуп + Тп+Впост + Ппост , де 

Цкуп – фактична ціна купівлі електричної енергії електропостачальником на всіх 

сегментах ринку; 

Тп – тариф на передачу електричної енергії оператора системи                   

передачі (НЕК «Укренерго»), затверджений Регулятором; 

Впост – витрати постачальника (плата за послуги оператора ринку, адміністратора 

розрахунків, оператора комерційного обліку, організатора аукціону; внески на 

регулювання НКРЕКП, витрати на фінансову гарантію та банківські послуги 

передбачені Правилами ринку; та інші обов`язкові витрати постачальника згідно з 

нормативними документами); 

Ппост = 0,0625грн – складова  прибутковості Постачальника. У випадку порушення 

Споживачем термінів оплати, що передбачені у розділі «Терміни оплати» цієї 

комерційної пропозиції, або перевищення фактичних обсягів споживання 

електричної енергії від замовлених більш ніж на10 %, Ппост становитиме 0,10грн. 

Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового кодексу 

України. 

Територія здійснення 

ліцензованої 

діяльності 

     ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» здійснює постачання електричної енергії на 

території ліцензованої діяльності з розподілу/передачі електричної енергії 

енергорозподільчих підприємств України. 

Розрахунковий період Календарний місяць з першого по останнє число включно. 

Можливість 

застосування 

тарифних коефіцієнтів 

Не передбачено 

Спосіб оплати 
    Безготівкова форма оплати на рахунок Постачальника із спеціальним режимом 

використання. 

Терміни оплати 

Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем у формі планових 

платежів: 

до 14:00 години 25 числа місяця, що передує розрахунковому періоду 25 % від 

вартості замовленого обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий 

період;  

до 14:00 години 09 числа розрахункового періоду 25% від вартості замовленого 

обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період;  

до 14:00 години 19 числа розрахункового періоду 25% від вартості замовленого 



обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період.  

Остаточний  платіж здійснюється, на підставі отриманого у Постачальника 

рахунку протягом 5 робочих днів від дня його отримання. Оплата здійснюється на 

рахунок із спеціальним режимом використання, який зазначений у Договорі та/або 

розрахункових документах Постачальника : 

Сума кожного планового платежу визначається за формулою:  

ПП = (Wзам * 4,00) * 25%, де   

Wзам – замовлені Споживачем обсяги споживання на розрахунковий період. 

Датою здійснення оплати є дата надходження коштів на рахунок Постачальника. 

Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла внаслідок різниці між 

здійсненою попередньою оплатою та фактичною вартістю спожитої електричної 

енергії, визначається після завершення розрахункового місяця. Сума переплати 

Споживача зараховується в якості оплати наступного розрахункового періоду, або за 

зверненням Споживача може бути повернена на його поточний рахунок. Сума 

недоплати підлягає безумовній оплаті Споживачем не пізніше 5-ти робочих днів з 

дня отримання рахунку. 

Подання щомісячної 

відомості про 

очікувані обсяги 

споживання 

Щороку до 01 листопада Споживач надає Оператору системи розподілу та 

Постачальнику в письмовій формі відомість про обсяги споживання електричної 

енергії на наступний календарний рік з розбивкою по місяцях.  

      Щомісячно до 15-го числа (включно) місяця, що передує розрахунковому, 

Споживач надає Постачальнику в письмовій формі відомості про обсяги споживання 

електричної енергії в розрахунковому місяці з розбивкою за точками обліку 

відповідно до ЕІС кодів.  

      Після надання відомостей про обсяги споживання електричної енергії 

Споживач отримує рахунок на попередню оплату або самостійно розраховує вартість 

електричної енергії відповідно до умов даної комерційної пропозиції. 

      Якщо Споживач не надав відомості про обсяги споживання електричної енергії 

в розрахунковому місяці, Постачальник має право вважати дійсними обсяги 

споживання, які Споживач надав Постачальнику останніми, або обсяги які були 

спожиті за останній розрахунковий місяць, в залежності від того який обсяг був 

більший. 

Коригування 

замовлених обсягів 

  В разі необхідності Споживач може скоригувати замовлений обсяг споживання 

електричної енергії до 14 числа поточного  місяця. Відомості про скориговані 

обсяги споживання електричної енергії Споживач надає Постачальнику в письмовій 

формі.  

Скориговані обсяги будуть враховуватись з 15 числа поточного місяця в разі 

наявності достатніх коштів на особовому рахунку споживача.  

Оплата вартості додатково замовлених обсягів споживання електричної енергії 

здійснюється Споживачем самостійно до 14:00 години 14 числа поточного місяця (за 

бажанням Споживач може отримати рахунок у Постачальника).  

Відхилення фактичних 

обсягів споживання 

електричної енергії від 

замовлених обсягів 
споживання 

електричної енергії 

 

    У випадку перевищення фактичних обсягів споживання електричної енергії від 

замовлених більш ніж на 10 %, застосовується коефіцієнт прибутковості, що 

зазначений у розділі «Ціна» цієї комерційної пропозиції . 

Строк надання 

рахунку за спожиту 

електричну енергію та 

строк його оплати 

Постачальник до 12 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим,  

оформлює рахунок на оплату за фактично спожиту електричну енергію та Акт 

купівлі-продажу електричної енергії та в цей же строк надає їх Споживачу. Якщо 

Споживач не повернув підписаний Акт купівлі-продажу Постачальнику протягом 5-

ти робочих днів, або не надав повідомлення про наявність розбіжностей, такий Акт 

купівлі-продажу вважається погоджений сторонами.    

     Оплата рахунка за фактично спожиту електричну енергію має бути 

здійснена Споживачем протягом 5-ти робочих днів від дня його отримання. 

Спосіб отримання 

рахунку 

Споживач отримує рахунок та акт в зручний для нього спосіб: 

    - Веб-сервіс «Paperless» 

    - «М.Е.Dос» 

    - «Вчасно»       

    - електронною поштою; 

    - поштовим зв’язком; 

    - в Центрах Обслуговування Споживачів; 



    - іншим зручним способом. 

У разі неотримання Споживачем рахунку у визначені цією комерційною 

пропозицією строки не з вини Постачальника, рахунок за фактично спожиту 

електричну енергію вважається отриманим Споживачем 12 числа місяця, наступного 

за звітним. 

Розмір штрафних 

санкцій за порушення 

умов та строку оплати 

За порушення умов та термінів оплати сплачуються штрафні санкції згідно умов 

Договору та чинного законодавства. 

Штраф за дострокове 

припинення дії 

Договору 

Не передбачено.     

Надання пільг, 

субсидій 
Не надаються. 

Постачання 

захищеним 

Споживачам 

Для забезпечення постачання електричної енергії необхідної для завершення 

технологічного процесу та електропостачання струмоприймачів захищеного 

Споживача на протязі одного розрахункового періоду, Споживач зобов’язаний 

накопичити на рахунку Постачальника необхідний для цього обсяг коштів (далі – 

накопичувальний аванс). 

Накопичувальний аванс Споживачем здійснюється у обсязі, необхідному для 

забезпечення захищеності протягом одного розрахункового періоду за цінами, які 

діють на день здійснення платежу. Споживач самостійно щомісячно визначає суму 

авансового платежу за електроенергію для захищених об’єктів виходячи з 

розрахункової суми оплати електроспоживання захищених об’єктів на добу і строку, 

протягом якого Споживач бажає використовувати захищеність електропостачання та 

забезпечувати режим електропостачання на цьому рівні. 

Розмір компенсації 

Споживачу за 

недодержання 

Постачальником 

комерційної якості 

послуг 

Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості надання  

послуг з електропостачання надається у порядку та розмірі, визначеному 

Регулятором. 

Термін дії Договору та 

умови пролонгації 

Договір набирає чинності з дати, яка вказана в заяві-приєднання Споживача 

(початок постачання) до умов Договору про постачання електричної енергії 

споживачу, в якій вказано про обрання Комерційної пропозиції № 13 і діє до 

_________________р. Договір вважається продовженим на наступний календарний 

рік, якщо за місяць до закінчення терміну Договору жодною із сторін не буде 

заявлено про припинення  або перегляд його умов.         

Якщо протягом трьох робочих днів після отримання заяви-приєднання 

Споживачу не буде повідомлено про невідповідність його критеріям обраній 

комерційній пропозиції, вона вважається прийнятою Постачальником.  

Договір може бути розірвано в інший термін за ініціативою однієї із Сторін у 

порядку, визначеному чинним законодавством України, але в будь-якому випадку 

Договір діє до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов`язань. 

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 

послуг з розподілу/передачі. 

Спосіб оплати за 

послуги з розподілу та 

передачі електричної 

енергії 

    Ціна на електричну енергію, що зазначена в розділі «Ціна», включає вартість 

послуг з передачі електричної енергії Споживачу.  Споживач здійснює плату за 

послуги з передачі електричної енергії через Постачальника, з наступним 

перерахуванням Постачальником цієї оплати на рахунки  ОСП.  

Споживач здійснює оплату за надання послуг з розподілу електричної енергії 

безпосередньо оператору системи розподілу. 

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, надсилання попередження про 

відключення за заборгованість, іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин 

Сторін або може бути корисною для Споживача, може здійснюватися шляхом 

направлення відповідної інформації: 

- на офіційному сайті Постачальника; 

- через особистий кабінет Споживача; 



- 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; 

- тощо. 

1. Дана Додаткова угода набуває чинності з 01.01.2023 року.  

2. Всі інші умови цього Договору залишаються незмінними та є обов'язковими для виконання 

Сторонами. 

3. Додаткова угода складена у двох автентичних примірниках по одному для кожної із Сторін, які 

мають однакову юридичну силу. 

ПІДПИСИ СТОРІН: 

 Постачальник:  Споживач : 

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» 

Генеральний директор 

___________________ Станіслав ЛЕЛЮК 

Фінансовий директор 

___________________ Вікторія БУЛАТ 

 

 

 




