
                                                                                                   Додаток № 2 

                                                                                              до Договору про постачання 
 електричної енергії споживачу 

                                                                                                   від _____________ 

                                                                                                   №______________ 
 

Комерційна пропозиція № 3.1  

з постачання електричної енергії як товарної продукції  

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВОСВІТ ЕНЕРДЖІ»  

(код ЄДРПОУ 44326552, адреса: 21022, м. Вінниця, пров. Станіславського, 16), 

 (далі - Постачальник), яке діє на підставі Ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої згідно постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП) №945 від 09.06.2021р., в особі директора 

Міхалевського Сергія Вікторовича, який діє на підставі Статуту, пропонує до розгляду 

Комерційну пропозицію №3.1, яку розроблено у відповідності до вимог Закону 
України "Про ринок електричної енергії" від 13 квітня 2017 року №2019-VIII зі змінами 

та доповненнями, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 

2018 року №307 зі змінами та доповненнями, Правил роздрібного ринку електричної 

енергії (надалі – ПРРЕЕ), затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року 

№ 312 зі змінами та доповненнями, Кодексу системи розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 зі змінами та доповненнями, 

Кодексу комерційного обліку, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 

року № 311 зі змінами та доповненнями та Правил ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 

року № 308 зі змінами та доповненнями, Господарського кодексу України та 
Цивільного кодексу України. 

Територія здійснення ліцензованої господарської діяльності ТОВ «НОВОСВІТ 

ЕНЕРДЖІ» з постачання електричної енергії споживачу – територія України 

(Об’єднана енергетична система України). 

Критерії, яким має 

відповідати 

Споживач, що 

обирає дану 

Комерційну 

пропозицію  

1) об’єкт Споживача підключений до мереж оператора системи у 

встановленому законодавством порядку; 

2) Споживач є стороною діючих договорів: 

- про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії; 

- про постачання електричної енергії Споживачу (не стосується 

Споживачів, об’єкти яких приєднуються до мережі вперше) ; 

3) за усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) 

Споживача, за якими здійснюється (планується) постачання 

електричної енергії, укладено договір з постачальником послуг 

комерційного обліку про надання послуг комерційного обліку 

електричної енергії; 

4) відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної 

енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у 

випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики; 

5) відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання 

електричної енергії або про надання послуг системи 

розподілу/передачі. 

   Споживач є власником (користувачем) об'єкта – будівлі,  або споруди 

(будівельної системи) щодо якої здійснюється постачання електричної 

енергії. 



Ціна на електричну 

енергію, у тому числі 

диференційовані 

ціни та критерії 

диференціації 

Розрахунок усіх платежів, крім остаточного у розрахунковому 

періоді здійснюється за прогнозованою ціною (тарифом) за 1кВт*год 

Постачальника, яка визначається за ціною: 

Тпр – 3,84564 грн./кВт*год, 

яка складається з :  

Торц – 3,50 грн/кВт/*год - середньозважена оптова ринкова ціна, що 

склалася на момент формування рахунку; 
Тосп – 0,34564 грн/кВт*год - тариф на передачу електричної енергії 

оператора системи передачі, затверджений НКРЕКП.  

Остаточний розрахунок за розрахунковий період фіксується в акті-

купівлі продажу електроенергії та проводиться за фактичною ціною, що 

складається на ринку електроенергії для конкретного Споживача у 

кожному розрахунковому періоді.  

Фактична ціна розраховуються Постачальником за формулою:  

Тфакт – (3,50 + 0,34564)*Кпр = 3,84564 грн./кВт.год. 

де 3,50 грн/кВтгод - фактична вартість купівлі Постачальником 

обсягів  електроенергії Споживача на ринку електроенергії, яка 

визначається як сума добутків погодинних обсягів споживання 
електроенергії Споживачем та фактичної ціни години за кожну годину 

кожної доби розрахункового періоду з урахуванням врегулювання  

небалансів;  

0,34564 грн/кВтгод - тариф на передачу електричної енергії 

оператора системи передачі, затверджений НКРЕКП;  

Кпр – коефіцієнт прибутковості Постачальника.  На усі нарахування 

нараховується ПДВ. 

Критерії диференціації: 

 
 

Обсяги споживання 

кВт/год 

Варіанти 

коефіцієнтів 

Кпр 

Підпис Споживача 

щодо обраного 

критерію 

до 500 000 кВт/год 

 
Кпр =1,03 

 

від 500 000 кВт/год 

до 1 000 000 кВт/год 
Кпр =1,02 

 

від 1 000 000 кВт/год і 

більше 
Кпр =1,015 

 

Замовлення 

договірних обсягів 

електроенергії  

Споживач до 1 грудня поточного року, надає Постачальнику у 

письмовій формі згідно Додатку №3 прогнозні обсяги споживання 

електричної енергії на наступний рік,  а також,  до шостого числа 

місяця, що передує розрахунковому,  надає Постачальнику у письмовій 

формі замовлення на наступний розрахунковий місяць (прогнозований 

графік) про необхідне місячне (подобово/по годинах) споживання 

електричної енергії в цілому по Споживачу та з розбивкою: 1) по 

площадках вимірювання, обсяг споживання електроенергії по яких 

визначається Оператором системи за допомогою щодобового 

автоматизованого дистанційного зчитування облікованих даних 
лічильників (погодинного або меншого періоду інтеграції) та 2) по 

площадках, на яких не встановлено АСКОЕ. 

Порядок та строки 

коригування 

заявлених обсягів 

електроенергії 

   Споживач, в разі виникнення у нього необхідності, повинен 

скоригувати заявлений погодинний обсяг купівлі електроенергії про що 

повідомити Постачальника у письмовій формі за 2 робочих дні до 

Доби постачання, а в разі об’єктивної неможливості дотримання 



такого терміну -  не пізніше, ніж до 15:00 години доби, що передує 

Добі постачання. 

   В разі незапланованого термінового припинення, зменшення або 

збільшення обсягу споживання електричної енергії в будь-яку годину 

Доби постачання, Споживач зобов’язаний попередити Постачальника 

про коригування графіку споживання електричної енергії не 

пізніше, ніж за дві години до настання зазначеної події. 

   Якщо Споживач не здійснить вчасне повідомлення Постачальника 

про коригування обсягів споживання електроенергії, він зобов’язаний 

відшкодувати Постачальнику завдані прямі дійсні збитки, що 

спричинені порушенням Споживачем договірних умов щодо порядку та 

строків коригування обсягів споживання електроенергії. 

Розмір пені за 

порушення 

строку оплати 

  У випадку непроведення або несвоєчасного проведення оплати за 

електроенергію, передану Споживачу за актом-рахунком або за актом 

прийому-передачі у відповідності до умов Договору,  Споживач 

сплачує Постачальнику неустойку - пеню у розмірі подвійної облікової 

ставки Національного банку України від суми боргу за кожен день 

прострочення оплати по дату оплати включно. 

 

Спосіб оплати 

Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем згідно з 

умовами цієї Комерційної пропозиції та Договору про постачання 

електричної енергії споживачу. 

Оплата прогнозної вартості обсягу електричної енергії, що 

заявляються Споживачем на розрахунковий період, здійснюється 

Споживачем плановими платежами за графіком, зазначеним у цій 

Комерційній пропозиції, з наступним проведенням остаточного 

розрахунку за середньозваженою ціною електричної енергії у 

розрахунковому періоді з урахуванням даних комерційного обліку 

обсягу електричної енергії (товарної продукції), фактично відпущеної 

Споживачу. 

Оплата електричної енергії здійснюється споживачем плановими 

платежами за наступним графіком:  

- до 15 числа місяця звітного розрахункового періоду 35% вартості 

заявлених обсягів на розрахунковий період з урахуванням ПДВ; 

- до 25 числа місяця звітного розрахункового періоду 35% вартості 

заявлених обсягів на розрахунковий період з урахуванням ПДВ; 

- до 5 числа місяця наступного за розрахунковим 30% вартості 

заявлених обсягів на розрахунковий період з урахуванням ПДВ. 

Планові платежі здійснюються у розмірах, кожний з яких 

визначаються за наступною формулою: 

O1 = 0,35*Wзаяв*Цпрогн, O2 = 0,35*Wзаяв* Цпрогн, O3 = 0,3*Wзаяв* 

Цпрогн,  

де  Wзаяв  -  заявлені Споживачем обсяги споживання на 

розрахунковий період,  

Цпрогн - середньозважена ціна (тариф), механізм визначення якої 

вказаний у розділі «Ціна на електричну енергію, у тому числі 

диференційовані ціни та критерії диференціації» цієї Комерційної 

пропозиції.  

Оплата здійснюється на рахунок  Постачальника, зазначений  у   



Договорі та розрахункових документах.  

Остаточний розрахунок за фактично відпущену електричну 

енергію, що визначається Постачальником після завершення звітного 

розрахункового періоду згідно з даними комерційного обліку, 

здійснюється Споживачем протягом 5 робочих днів від дня отримання 

рахунку та акту приймання- передавання електричної енергії (товарної 

продукції). 

У разі виявлення Сторонами переплати за фактично спожиту 

електроенергію, сума переплати може бути зарахована Постачальником 

як платіж Споживача на наступний розрахунковий період або 

повернута Постачальником на розрахунковий рахунок Споживача за 

його вимогою. 

Споживач, який купує електричну енергію відповідно до умов 

Договору в Постачальника, здійснює оплату за виставленим 

Постачальником рахунком виключно на поточний рахунок із 

спеціальним режимом використання цього Постачальника в 

одному з уповноважених банків. (згідно ПРРЕЕ п.4.5), який 

зазначений в Договорі. 

Термін (строк) 

виставлення 

рахунку за спожиту 

електричну енергію 

та термін (строк) 

його оплати 

Оплата акту-рахунку або рахунку-фактури Постачальника за 

Договором має бути здійснена Споживачем у строки, визначені в 

рахунку, але не пізніше п’яти  робочих днів від дати його отримання 

Споживачем. 

У разі перерахування Споживачем коштів за електричну енергію на 

інший рахунок Постачальника останній має повернути ці кошти за 

заявою Споживача, або за власною ініціативою у триденний строк з 

моменту їх отримання, або від дня отримання від Споживача 

інформації щодо банківських реквізитів Споживача. 

Штраф за 

дострокове 

припинення 

договору 

 

    Відсутній 

Зобов'язання 

надавати 

компенсації 

споживачу за 

недотримання 

електропостачальни

ком комерційної 

якості надання 

послуг. 

Постачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих 

стандартів якості надання послуг у відповідності до Порядку, 

затвердженого Регулятором. 

Компенсація за недотримання Постачальником стандартів  якості 

надання послуг надається у порядку та розмірі,  визначеному 

Регулятором у «Порядку забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 

недотримання», затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018р. 

№ 375. 

Строк дії договору 

та умови 

пролонгації 

Строком дії даної Комерційної пропозиції (Договору про постачання 

електричної енергії споживачу, далі - Договір) є один календарний 

місяць. Якщо жодна із Сторін Договору не повідомила іншу Сторону 

про припинення дії Договору чи зміну умов Договору за двадцять днів 

до настання наступного за розрахунковим,  календарного 

розрахункового періоду постачання електричної енергії, дія Договору 

пролонгується на кожний наступний календарний місяць. 

Договір діє до моменту початку постачання електричної енергії 



споживачу іншим електропостачальником.  

Якщо, на дату  подання заяви-приєднання до цієї Комерційної 

пропозиції, на об'єкт Споживача було припинено/призупинено 

постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії, то постачання електроенергії 

Постачальником за Договором здійснюється після відновлення надання 

послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, проведення 

розрахунків та припинення правовідносин із попереднім 

електропостачальником, у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

Дія Договору може бути припинена достроково в порядку та на 

підставах, що передбачені умовами Договору та чинним 

законодавством України. 

Оплата послуг з 

розподілу 

електроенергії 

Послуги з розподілу електроенергії  сплачуються Споживачем 

самостійно відповідно до договору з  оператором системи розподілу. 

Інші умови 

  Постачальник, отримавши заяву-приєднання, протягом трьох робочих 

днів перевіряє можливість приєднання заявника до умов Договору у 

відповідності до  обраної Комерційної пропозиції. 

  У разі неможливості приєднання заявника до умов відповідного 

Договору на умовах обраної Комерційної пропозиції Постачальник 

письмово протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви-

приєднання повідомляє заявника про відмову в укладенні відповідного 

Договору та повертає йому документи, які були надані разом із заявою-

приєднанням. 

  Договір про постачання електричної енергії споживачу є укладеним, 

якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов 

договору. 

   Інформування Споживача та надання платіжних документів 

(рахунків), здійснюється шляхом направлення інформації : 

- на електронну адресу, вказану у заяві-приєднанні до умов 

Договору; 

- через персональну сторінку споживача (особистий кабінет 

споживача) на сайті постачальника. 

- СМС-повідомлення, надісланим на номер, зазначений у заяві-

приєднанні до умов Договору. 

      Датою отримання платіжного документа вважається: 

1) дата вручення, що підтверджується підписом одержувача 
(споживача або його уповноваженої особи); 

2) дата його отримання від кур’єра; 

3) відмітка про реєстрацію вхідної кореспонденції; 

4) дата його відкриття споживачем на персональній сторінці 

(особовому кабінеті) споживача на офіційному вебсайті 

електропостачальника, оператора системи, що може бути підтверджено 

програмною платформою, яка забезпечує роботу персональної сторінки 

з визначенням дати та часу його відкриття; 

5) дата отримання іншими засобами комунікації (електронною 

поштою, факсимільним зв’язком тощо) чи в інший спосіб з 
використанням інформаційних технологій у системі електронного 

документообігу у порядку, передбаченому договором про постачання 



електричної енергії споживачу та комерційною пропозицією та/або 

договором споживача на розподіл (передачу) електричної енергії; 

6) третій календарний день з дати його отримання поштовим 

відділенням зв’язку, на території обслуговування якого розташований 

об’єкт споживача (у разі направлення засобами поштового зв’язку 

рекомендованим або цінним листом). 

      Якщо сторони досягли згоди щодо укладення Договору на 

інших умовах, відмінних від тих, які містяться у цій Комерційній 

пропозиції, розміщеної на офіційному сайті Постачальника, договір 

укладається у паперовій формі.  

Урахування пільг, 

субсидій. 

Враховуються виключно у випадках, передбачених чинним 

законодавством України. 

Споживач зобов’язаний завчасно повідомити Постачальника про 

наявність у нього пільг, субсидій. 

Можливість 

постачання 

захищеним 

споживачам 

Постачання електричної енергії захищеним споживачам здійснюється в 

порядку визначеному чинним законодавством України. Споживач 

зобов’язаний завчасно повідомити Постачальника про набуття ним 

статусу «захищеного споживача», тобто до підписання Комерційної 

пропозиції, або протягом 3-х днів з моменту отримання відповідного 

статусу під час дії даного Договору.   

 

Дана комерційна пропозиція вступає в дію з:                       20    року 
 

Постачальник: 

 

Споживач: 

ТОВ «НОВОСВІТ ЕНЕРДЖІ» _______________________________________ 

Директор ___________С.В. Міхалевський 

                    (підпис) 

М.П.       «____»_________ 20__ року 

______________ __________/______________/ 

                               (підпис) 

М.П.       «____»_________ 20__ року 

 


