
Додаток №2  

до Договору про постачання електричної енергії споживачу  

 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 1 – Універсальна  

 

для споживачів із замовленим обсягом споживання більше 100 тис. кВт*год. на місяць,  

лічильники електричної енергії яких забезпечують її погодинний облік з передачею даних  

(ЛУЗОД, АСКОЕ) 

 

 

Критерії, яким має 

відповідати 

Споживач, що обирає 

дану комерційну 

пропозицію: 

- споживач є власником (користувачем) об'єкта; 

- споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з 

розподілу/передачі електричної енергії; 

- наявний облік електричної енергії забезпечує можливість застосування цін 

(тарифів), передбачених даною комерційною пропозицією (наявність ЛУЗОД 

або АСКОЕ); 

- відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії 

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

передбачених законодавством у сфері енергетики; 

- відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання 

електричної енергії або про надання послуг системи розподілу/передачі. 

- планове споживання більше 100 тис. кВт*год. на місяць. 

Ціна 

     Попередня оплата за електричну енергію розраховується із застосуванням 

прогнозованої ціни та визначається за формулою:  

 

Поп - попередня оплата здійснюється у розмірі орієнтовної вартості 

електроенергії, яка вираховується за формулою: 
 

Поп = (1,1 * Цпрог + Тп ) * Wзам  
де,  
Wзам – заявлений Споживачем обсяг постачання електричної енергії у 
відповідному розрахунковому періоді;  
Цпрог – прогнозована ціна закупівлі електричної енергії, що визначається як 

середня закупівельна ціна електричної енергії, що розрахована за даними 

визначених Оператором ринку граничних цін у відповідності до Постанови 

НКРЕКП № 1169 від 24.06.2019 року та дорівнює 1,63981 грн./кВт*год.; 

Тп - тариф на послуги з передачі електричної енергії, що встановлюється 

відповідними Постановами НКРЕКП.  
 

      Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у 

розрахунковому періоді, яка зазначається в акті купівлі-продажу електроенергії, 

розраховується (визначається) Постачальником за формулою: 

 

Цфакт = (Вфакт * Ппост + Впост) / Wфакт + Тп 

де   

Цфакт – ціна за 1 кВт*год. у відповідному розрахунковому періоді, без ПДВ та без 

урахування тарифу на послуги з розподілу; 

Вфакт - фактична сумарна вартість купівлі Постачальником обсягу електричної 

енергії Споживача на Ринку двосторонніх договорів, Ринку на добу наперед, 

Внутрішньодобовому ринку та вартість небалансів за цінами, що склалися на 

балансуючому ринку; 

Впост – прямі витрати Постачальника на закупівлю Wфакт урахуванням податків, 

зборів та платежів, що передбачені чинним законодавством України та є 

обов’язковими для Постачальника згідно з нормативними документами (плата за 

послуги оператору ринку, адміністратора розрахунків, внесків на регулювання 

НКРЕКП, акцизний збір, диспетчеризацію, витрати на фінансову гарантію та інші 

витрати Постачальника); 

Wфакт – фактичний об’єм споживання електричної енергії Споживачем в 

розрахунковому періоді; 

Ппост – коефіцієнт прибутковості Постачальника, для даної комерційної 

пропозиції Ппост = 1,03; 

 



Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового 

кодексу України. 

Маржинальний 

прибуток 

Постачальника 

Визначається в вигляді коефіцієнта прибутковості Постачальника Ппост та 

дорівнює 1,03 

Територія здійснення 

ліцензованої діяльності  
Вся територія України 

Спосіб та терміни 

оплати 

      Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем шляхом оплати Поп  

плановими платежами. 

Платежі здійснюються Споживачем на підставі отриманого від Постачальника 

рахунку у наступних обсягах та строки: 

- до 25 числа місяця, що передує розрахунковому, 25 % від Поп; 

- до 03 числа розрахункового місяця 25 % від Поп; 

- до 10 числа розрахункового місяця 25 % від Поп; 

- до 17 числа розрахункового місяця 25 % від Поп. 

    Розрахунковим періодом є календарний місяць, який встановлюється з 1 числа 

місяця до такого ж числа наступного місяця. 

    Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника зі спеціальним 

режимом використання зазначений у Договорі та/або розрахункових 

документах. 

    Датою здійснення оплати є дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на 

поточний рахунок Постачальника 

    По закінченню розрахункового періоду Постачальник визначає Загальну 

фактичну вартість ЗВфакт купованої Споживачем електроенергії у 

розрахунковому періоді за формулою: 
 

ЗВфакт = Цфакт * Wфакт 
 

    У разі надходження коштів від Споживача понад повну загальну вартість 

фактичної електричної енергії ЗВфакт, поставленої в розрахунковому періоді, 

сума таких надходжень зараховується як оплата заборгованостей за минулі 

періоди, а за відсутності такої, в рахунок оплати наступного розрахункового 

періоду або за письмовою заявою Споживача повертається йому на рахунок. 

Сума недоплати Споживача за ЗВфакт підлягає безумовній оплаті Споживачем не 

пізніше 5 робочих днів з дня отримання рахунку. 

   Якщо день повернення платежу припадає на вихідний, святковий або останній 

банківський день місяця, днем для здійснення платежу вважається день, що 

передує вихідному, святковому та останньому банківському дню місяця. 

Терміни виставлення 

рахунків за електричну 

енергію та терміни 

(строки) їх оплати 

    Постачальник до 12 числа включно місяця, наступного за розрахунковим, 

оформлює Акт купівлі-продажу (прийому-передачі) електричної енергії за 

місяць,  рахунок на оплату фактично спожитої електричної енергії та направляє 

Споживачу.  

    Оплата рахунка Постачальника має бути здійснена Споживачем у термін, 

зазначений в рахунку, але не більше 5 робочих днів від дати його отримання 

Споживачем. 

Спосіб оплати послуг з 

розподілу 

    Послуги з розподілу електричної енергії сплачуються Споживачем самостійно 

напряму Оператору системи розподілу. 

Подання щомісячної 

відомості 

     Щомісячно, не пізніше 14-го числа (включно) місяця що передує 

розрахунковому, Споживач надає Постачальнику в письмовій формі та на 

електронну адресу – info@energotrend.pl.ua у форматі Excel (та скановану копію 

за підписом уповноваженої особи) погодинне очікуване споживання електричної 

енергії на кожну добу в розрахунковому місяці в розрізі комерційних точок обліку 

із зазначенням ЕІС-кодів, відповідно до Додатку №1 до даної комерційної 

пропозиції.  

Коригування 

замовлених обсягів 

       В разі необхідності Споживач може скоригувати замовлений обсяг купівлі 

електричної енергії до 09-00 години дня, що передує дню споживання 

електричної енергії. Відомості про Скориговані замовлені обсяги купівлі 

електричної енергії Споживач надає Постачальнику в письмовій формі та на 
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електронну адресу – info@energotrend.pl.ua у форматі Excel (та скановану копію 

за підписом уповноваженої особи) відповідно до Додатку №2 до даної 

комерційної пропозиції. 

     Додаток №2 до даної комерційної пропозиції, отриманий з порушенням 

термінів, передбачений цією комерційною пропозицією, вважається не наданим. 

     Оплата вартості додатково замовлених обсягів купівлі електричної енергії 

здійснюється Споживачем самостійно до 09-00 години дня, що передує дню 

споживання додатково замовлених обсягів. 

     Вартість (ДЗ) додатково замовлених обсягів Wдз визначається за формулою: 

ДЗ = (1,1 * Цпрог + Тп ) * Wдз 

Штраф за перевищення 

фактичного 

споживання від 

замовленого або 

неповного 

використання 

електричної енергії від 

замовленого 

          Не передбачений. 

 

-          

Розмір пені за 

порушення строку 

оплати 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 від суми 

заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день 

фактичної оплати.  

       Оплата пені здійснюється на поточний рахунок Постачальника протягом 

5 робочих днів з моменту отримання рахунку. 

Компенсація 

Споживачу за 

недотримання 

Постачальником 

комерційної якості 

надання послуг 

      Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання 

послуг надається у порядку та розмірі, визначеному чинним законодавством 

України. 

Термін дії Договору 

     Договір набирає чинності з дня підписання заяви-приєднання та діє до 

моменту початку постачання електричної енергії Споживачу іншим 

постачальником. 

Урахування пільг, 

субсидій 
Умови комерційної пропозиції не передбачають урахування пільг, субсидій. 

Можливість постачання 

захищеним 

 споживачам 

    Умови комерційної пропозиції не передбачають можливість постачання 

електричної енергії захищеним споживачам. 

Розмір штрафу за 

дострокове розірвання 

Договору у випадках, 

не передбачених 

умовами Договору 

         Не передбачений 

Порядок звіряння 

фактичного обсягу 

спожитої електричної 

енергії 

    Звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться 

шляхом повідомлення Споживачем Постачальнику фактичного обсягу спожитої 

електричної енергії в розрахунковому періоді кожного 1-го числа місяця 

наступного за розрахунковим будь-яким зручним способом.  

    У разі, якщо 1-ше число припадає на вихідний день, неробоче державне свято, 

звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться в перший 

робочий день місяця наступного за розрахунковим.  
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Інші умови Про зміну умов цієї комерційної пропозиції, а також про зміну умов Договору, 

Постачальник  інформує Споживачів шляхом розміщення відповідного 

повідомлення на своєму веб-сайті. 

Постачальник інформує Споживача, з яким укладено Договір, в тому числі, але 

не обмежуючись, про закінчення терміну дії Договору, зміну тарифів, про 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:  

- через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет, 

- засобами електронного зв'язку на адресу електронної пошти, вказаної у заяві-

приєднання до умов Договору,  

- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов 

Договору,  

- в центрах обслуговування споживачів, тощо. 
 

Постачальник:                                                                    Споживач: 

ТОВ "ЕНЕРГОТРЕНД" 

 

 

Директор _____________________/Толочій Р.М./          Директор ___________________/___________./ 

 

                              М.П.                                                                                М.П. 

 


