
Додаток 2 

до договору про постачання 
електричної енергії споживачу 

 

Комерційна пропозиція №2 

ТОВ «ЕНЕРГОЦЕНТР ПЛЮС» 

(для споживачів, які споживають електричну енергію для потреб професійної та 

підприємницької діяльності) 

 

Критерії, яким має 

відповідати особа, що 

обирає дану комерційну 

пропозицію 

- споживач є власником (користувачем) об’єкта; 

- наявний облік електричної енергії, забезпечує можливість 

застосування цін (тарифів), передбачених даною комерційною 

пропозицією; 

- споживач приєднався до умов договору споживача про надання 

послуг з розподілу (передачі) 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 на електричну 

енергію, у тому числі 

диференційовані ціни та 

критерії диференціації 

При розрахунку розміру попередньої оплати за електричну енергію 

застосовується прогнозована ціна за 1кВт/год, яка визначається за 

формулою: Ц= Сц *К+ ЦОП + Ппост , де 
Сц – середньозважена ціна електричної енергії ринку «на добу 

наперед», яка склалась на дату виставлення рахунку; 

К – коефіцієнт, який враховує прогнозні витрати (регульовані та 

фіксовані платежі, інші платежі тощо) Постачальника для забезпечення 

діяльності на організованих сегментах ринку (ринку «на добу наперед», 

внутрішньодобового ринку, балансуючому ринку тощо). К = 1,03 
ЦОП – ціна оператора системи передачі, затверджена Регулятором; 

Ппост - складова прибутковості Постачальника. Для цієї комерційної 

пропозиції Ппост = 0,06 (без ПДВ) 
Ціна за фактично спожиту електричну енергію розраховується за 

формулою: 
Цфакт = ВРДН *К+ Ппост + Тп, де 

ВРДН – фактична вартість купівлі Постачальником обсягів 

електричної енергії на РДН розрахункового місяця; 

К - коефіцієнт, який враховує прогнозні витрати (регульовані та 

фіксовані платежі, інші платежі тощо) Постачальника для забезпечення 

діяльності на організованих сегментах ринку (ринку «на добу наперед», 

внутрішньодобового ринку, балансуючому ринку тощо). К = 1,03 
Ппост - складова прибутковості Постачальника. Для цієї 

комерційної пропозиції Ппост = 0,06 (без ПДВ); 

Тп – тариф на передачу електричної енергії оператора системи 

передачі, затверджений Регулятором; 

Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно 

Податкового кодексу України. 

Цфакт не залежить від Постачальника та може бути змінена без 

додаткового повідомлення Споживача. 

Територія здійснення 

ліцензованої діяльності 

Територія України в межах ліцензованої діяльності Операторів 
системи розподілу. 

Спосіб оплати за 

електричну енергію 

Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом 

використання Постачальника, зазначений у Договорі або розрахункових 

документах за наступним графіком: 

▪ до 25 (п’ятнадцятого) числа місяця, що передує місяцю постачання, 

Споживач сплачує Постачальнику 15% вартості заявлених обсягів 

електричної енергії, яка підлягає постачанню в розрахунковому місяці; 

▪ до 10 (десятого) числа місяця наступного після місяця постачання, 

Споживач сплачує Постачальнику 85% вартості заявлених обсягів 

електричної енергії, яка підлягає постачанню в розрахунковому місяці 
▪ остаточний розрахунок Споживач проводить в наступному за 

розрахунковим періодом, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати 
отримання від Постачальника акту за фактично спожиту електричну 



 енергію. 

Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за цим 

Договором через: 
- банківську платіжну систему; 

- он-лайн переказ; 
- поштовий переказ; 

- в інший не заборонений чинним законодавством спосіб. 

Звіряння розрахунків за Договором обов’язково проводиться кожні 6 

місяців, або частіше за ініціативою будь-якої із Сторін Договору 

Термін виставлення 

рахунку за спожиту 

електричну енергію та 

термін його оплати 

Постачальник надає щомісяця до 10 числа Споживачу акт 
прийому-передачі електричної енергії та рахунок, 

Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути здійснена 
Споживачем протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його 
отримання. 

Спосіб оплати послуг з 

розподілу електричної 

енергії 

Безпосередньо Оператору системи розподілу. 

Подання щомісячного 

обсягу споживання та 

умови коригування 

Споживач надає Постачальнику планові обсяги споживання 

одночасно з укладанням договору в узгодженій формі. Коригування 

замовлених обсягів здійснюється за умов: 

1. За площадками вимірювання, віднесеними до групи «б», 

здійснюється Споживачем щомісячно, до 15-го (п’ятнадцятого) числа 

місяця перед розрахунковим та до 15-го (п’ятнадцятого) числа 

розрахункового місяця. 

2. При наявності у Споживача площадок вимірювання, віднесених 

до групи «а», Споживач щомісячно до 15-го числа (включно) місяця, що 

передує розрахунковому. надає Постачальнику в письмовій формі та на 

електронну адресу: energo.centr@ukr.net, обов’язково у форматі EXCEL 

та сканованою копію письмової відомості про очікуване споживання 

електричної енергії на кожну годину в розрахунковому місяці за 

формою відповідно до Додатку № 1 до даної комерційної пропозиції. 

Додаток № 1 до даної комерційної пропозиції, в тому числі і 

сканована копія мають бути подані Постачальнику за підписом 

уповноваженої особи Споживача повноваження якої встановлюються у 

порядку передбаченому чинним законодавством. 

Додаток № 1 до даної комерційної пропозиції, отриманий з 

порушенням строків, передбачених цією комерційною пропозицією, 

вважається не наданим. 

Коригування замовлених обсягів за площадками вимірювання, 

віднесених до групи «а», здійснюється Споживачем щоденно до 12:00 

години за дві доби до доби постачання електричної енергії (за формою 

відповідно до Додатку № 2 до даної комерційної пропозиції) 

Якщо Споживач не надав відомості про очікуване споживання 

електричної енергії в способи передбачені цією комерційною 

пропозицією, то дійсною вважається відомість, що надав Споживач 
Постачальнику останньою. 

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, встановленої на день прострочення платежу, від суми 

заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день 

фактичної оплати. 

Компенсація споживачу за 

недотримання 

електропостачальником 

комерційної якості 

надання послуг 

Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості 

надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному 

Регулятором. 

Штраф за дострокове 
припинення дії договору 

Не застосовується. 

Строк дії договору та 

умови пролонгації 

Договір набирає чинності з дня отримання ТОВ «ЕНЕРГОЦЕНТР 
ПЛЮС» заяви-приєднання Споживача до умов договору про постачання 
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 електричної енергії споживачу, в якій вказано про обрання Комерційної 

пропозиції, якщо протягом трьох робочих днів, споживачу не буде 

повідомлено про невідповідність критеріям обраної комерційної 

пропозиції. 

Договір діє до моменту початку постачання електричної енергії 

споживачу іншим Постачальником, в тому числі Постачальником 

універсальних послуг. А в частині розрахунків – до повного виконання 

Сторонами своїх обов’язків за цим Договором. 

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 
відповідних послуг. 

Урахування пільг, 

субсидій 
Не надаються. 

Можливість постачання 
захищеним споживачам 

Не визначене. 

Інші умови Постачальник може інформувати, повідомляти споживача, з яким 

укладено Договір, про закінчення терміну дії Договору, 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, 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, 

• в центрах обслуговування споживачів, 

• тощо. 

З питань, що не врегульовані умовами цієї Комерційної пропозиції, 

Постачальник та Споживач керуються нормами чинного законодавства 

України, в тому числі, але не виключно, Правилами роздрібного ринку 

електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 

14.03.2018р. №312 зі змінами та іншими нормативно-правовими актами, 
що регулюють діяльність у сфері постачання електричної енергії. 

Постачальник: Споживач: 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРГОЦЕНТР ПЛЮС» 

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 

вул. Глинки, будинок 7, офіс 914  

Філія - Донецьке обласне управління АТ 

"Ощадбанк" 
р/р UA233351060000026032300738578 

зі спеціальним режимом використання 

МФО 335106 
ЄДРПОУ 43809493 
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тел.: (068) 636-83-85 
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М.П. 
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