
Додаток №2 
до договору про постачання електричної 
енергії Споживачу 
№_____ від «___» _________ 20___р. 

 

Комерційна пропозиція на постачання електричної енергії 
ТОВ «АРТЛЕКС-ЕНЕРДЖІ» 

 
 

1. Критерії, яким має 
відповідати Споживач, що 
обирає дану комерційну 
пропозицію 

- Споживач є власником (користувачем) об’єкта;  
- площадка вимірювання Споживача із встановленою автоматизованою системою комерційного обліку електричної           
енергії (АСКОЕ) введено у промислову експлуатацію, у наявності в усіх точках на приєднання електроустановок              
Споживача до мереж ОСР/НЕК та/чи до мереж основного споживача засобів диференційного (погодинного) обліку             
електричної енергії; 
- Споживач визначив відповідного Оператора АСКОЕ, ППКО для забезпечення щодобового формування та передачі             
погодинних даних комерційного обліку до ОСР;  
- Споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з Оператором                
системи розподілу (ОСР), на території ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії якого він знаходиться; 
- Споживач не має заборгованості за спожиту електричну енергію перед іншими постачальниками або має договір               
реструктуризації заборгованості; 
- відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу електричної             
енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики. 

2. Порядок 
надання/коригування 
повідомлення на 
заявлений обсяг 
електричної енергії 

Розрахунковим періодом є календарний місяць.  
До 8 числа місяця, що передує розрахунковому, Споживач надає Постачальнику повідомлення на заявлений обсяг              

електричної енергії у розрахунковому періоді. Обсяг заявленого місячного споживання може бути скоригований            
Споживачем протягом розрахункового періоду, шляхом подання заяви щодо коригування у строк до 10-го числа              
(включно) календарного місяця, за умови попередньої оплати додатково заявлених обсягів. 

У разі перевищення Споживачем заявленого (скоригованого) обсягу у розрахунковому місяці більш ніж на 5%,              
Споживач оплачує Постачальнику електричної енергії штраф у розмірі 1% від вартості різниці між замовленим та               
фактичним обсягом споживання електричної енергії. 

3. Ціна на електричну 
енергію 

Ціна заявленого обсягу електричної енергії: 
Цзее = Цр + Тоср +Тосп + Тор + Тп , 
де: 
Цср – фактична середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії найближчого закритого розрахункового           

періоду, 
Тоср – тариф на послуги з розподілу електричної енергії ОСР (у разі сплати за послуги з розподілу електричної                  

енергії Постачальником електричної енергії), 
Тосп – тариф на послуги з передачі електричної енергії ОСП, 
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Тор – тариф на послуги ДП «Оператор ринку», 
Тп – тариф Постачальника електричної енергії. 
 
Ціна фактично спожитого обсягу електричної енергії: 
Цфее = Цр + Тоср +Тосп + Тор + Тп , 
де: 
Цфр – ціна закупівлі електричної енергії на всіх сегментах ринку у відповідну годину відповідної доби               

розрахункового періоду з урахуванням обов’язкових витрат на здійснення операцій купівлі-продажу електричної           
енергії на ринках, 

Тоср – тариф на послуги з розподілу електричної енергії ОСР (у разі сплати за послуги з розподілу електричної                  
енергії Постачальником електричної енергії), 

Тосп – тариф на послуги з передачі електричної енергії ОСП, 
Тор – тариф на послуги ДП «Оператор ринку», 
Тп – тариф Постачальника електричної енергії. 
 
Тариф за послуги Постачальника електричної енергії складає n%. 

4. Вартість електричної 
енергії 

Вартість заявленого обсягу електричної енергії визначається як добуток заявленого обсягу електричної енергії на             
розрахунковий період на ціну заявленого обсягу споживання електричної енергії. 

Фактична вартість спожитої електричної енергії за розрахунковий період визначається за фактичними           
погодинними обсягами споживання електричної енергії та фактичними погодинними ринковими цінами електричної           
енергії у відповідних годинах, тарифів на послуги ОСР, ОСП, ОР та тарифу Постачальника електричної енергії. 

На вартість електричної енергії нараховується 20% ПДВ. 
5. Оплата вартості 
електричної енергії 

Оплата вартості заявленого обсягу споживання електроенергії здійснюється Споживачем у формі попередньої           
оплати. 

Попередня оплата здійснюється у розмірі 100% вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на             
відповідний розрахунковий період. 

 

Остаточний розрахунок Споживача за електроенергію за розрахунковий період здійснюється на підставі           
самостійно отриманого Споживачем у Постачальника рахунка, в якому зазначаються суми до сплати за використану              
електричну енергію. Сума остаточного розрахунку визначається як різниця між фактичною вартістю спожитої            
електричної енергії за розрахунковий період та сплаченою сумою вартості заявленого обсягу електричної енергії.  

 

В разі, якщо здійснені платежі за електричну енергію, спожиту в розрахунковому періоді, перевищують вартість              
фактично спожитої електричної енергії, сума переплати зараховується, як попередня оплата вартості заявленого обсягу             
споживання електричної енергії наступного розрахункового періоду.  

Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника, зазначений у Договорі про постачання електричної            
енергії Споживачу (далі - Договір) або у розрахункових документах. У платіжному документі повинно бути вказано               
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назву Споживача, призначення платежу (попередня оплата, остаточний розрахунок, штрафні санкції і т.п.) та період, за               
який здійснюється оплата.  

6. Термін надання 
рахунків за спожиту 
електричну енергію та 
термін їх оплати 

Рахунок на попередню оплату за електричну енергію надається Споживачу до 10 числа місяця, що передує               
розрахунковому або направляється Постачальником на електронну адресу Споживача, вказану у заяві-приєднанні до            
Договору. Рахунок на попередню оплату підлягає сплаті не пізніше ніж 20 числа місяця, що передує розрахунковому. 

 

Рахунок на остаточну оплату за спожиту електроенергію надається Споживачу не пізніше 5 числа місяця,              
наступного за розрахунковим та підлягає сплаті протягом 5 банківських днів з моменту отримання. 

7. Оплата послуг з 
розподілу електричної 
енергії 
 

Якщо оплата послуг з розподілу електричної енергії Споживачем здійснюється самостійно Оператору системи            
розподілу, то тариф на послуги з розподілу електричної енергії не враховується в ціні електричної енергії. 

8. Розмір пені за 
порушення строку оплати 
та/або штрафу 

За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів оплати, Споживач сплачує            
Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення               
платежу, враховуючи день фактичної оплати, нарахованої протягом всього періоду прострочення зобов’язання, 3%            
річних від суми боргу та компенсацію втрат від інфляції. Суми пені, 3% річних, інфляційних нарахувань зазначаються                
у розрахунковому документі окремим рядком та повинні бути сплачені протягом 5 робочих днів від дня його                
отримання Споживачем. 

9. Порядок надання 
компенсації за 
недотримання 
комерційної якості 
надання послуг 

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

10. Термін дії договору Договір набирає чинності з дня, наступного за днем отримання Постачальником електричної енергії            
заяви-приєднання Споживача до умов Договору, якщо протягом трьох робочих днів Споживачу не буде повідомлено              
про невідповідність критеріям комерційної пропозиції. 

Договір в частині постачання електричної енергії діє виключно у межах терміну дії договору Споживача про               
надання послуг з розподілу електричної енергії. В частині фінансових зобов’язань Договір діє до повного їх виконання. 

Договір вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до початку нового року жодна із                
сторін не заявить про припинення його дії або перегляд умов договору. 

Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із сторін у порядку, визначеному                
законодавством України. 

11. Дострокове 
припинення дії договору 

У випадку не повідомлення Споживачем (повідомлення з порушенням строків) Постачальника про дострокове            
припинення (розірвання) Договору, Споживач сплачує штраф у розмірі подвійної вартості електричної енергії,            
заявленої Споживачем, як прогнозований обсяг споживання в місяці, в якому було подано повідомлення про              
дострокове припинення дії Договору.  
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12. Можливість надання 
пільг, субсидій 

Умови комерційної пропозиції не передбачають врахування пільг та субсидій. 

13. Можливість 
постачання захищеним 
споживачам 

Умови комерційної пропозиції не передбачають можливість постачання електричної енергії захищеним          
споживачам. 

14. Інші умови Про зміну умов цієї комерційної пропозиції, а також про зміну умов Договору, Постачальник електричної енергії               
інформує Споживача не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати запровадження таких змін шляхом розміщення                
відповідного повідомлення на своєму офіційному веб-сайті. 

Постачальник інформує Споживача, з яким укладено Договір, в тому числі, але не обмежуючись, про закінчення               
терміну дії Договору, про суми до сплати по рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, строки їх сплати, про                  
відключення за несплачену заборгованість, іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути             
корисною для Споживача, шляхом направлення відповідної інформації: 

- шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Постачальника електричної енергії; 
- засобами електронного зв'язку на адресу електронної пошти, вказаної у заяві-приєднання до умов договору; 
- в центрі обслуговування споживачів, тощо. 
В разі незгоди Споживача з внесеними до комерційної пропозиції або Договору змінами, він має право достроково                

розірвати Договір, письмово повідомивши про це Постачальника за 20 календарних днів до очікуваної дати розірвання               
Договору. 

 
 
 

Директор ТОВ «АРТЛЕКС- ЕНЕРДЖІ» В.В. Єгоров 
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