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  Додаток №2  

до Договору про постачання електричної енергії споживачу 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №3-Б 

Постачальник: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ЕЛКОМ» 

Загальні критерії: - погодинна ціна; 

- оплата електричної енергії плановими платежами та з остаточним розрахунком по факту 

споживання електричної енергії згідно з даними комерційного обліку; 

- розрахунковим періодом є календарний місяць (з 00 год. 00 хв. першого числа                                    

по 24 год. 00 хв. останнього числа місяця включно) 

- оплата послуг з розподілу електричної енергії напряму оператору системи; 

- надання пільг, субсидій та постачання захищеним споживачам– не здійснюється. 

Персоніфіковані 

критерії: 
- Споживач не є побутовим споживачем; 

- Споживач є власником (користувачем) об’єкта який підключений до мереж Оператора 

системи розподілу/передачі; 

- Споживач є стороною діючого договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі 

електричної енергії з оператором (ами) системи; 

- наявність розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що забезпечують 

можливість визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії 

споживачами для площадок вимірювань групи «Б» відповідно до «Тимчасового порядку 

визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії 

електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період» від 

28.12.2018 №2118. Наявний комерційний облік електричної енергії повинен відповідати 

вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України «Про метрологію та метрологічну 

діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів 

вимірювальної техніки; 

- відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг 

з розподілу (передачі) електричної енергії та відсутня прострочена заборгованість за 

договорами про постачання електричної енергії або про надання послуг з розподілу/передачі 

електричної енергії. 

Предмет Комерційної пропозиції: постачання електричної енергії як товарної продукції. 

Територія, на яку розповсюджується діяльність Постачальника: територія України. 
 

 

1. Ціна електричної енергії 
 Механізм визначення фактичної ціни електричної енергії розрахункового періоду: 

РБ.факт
е/е

 = ( 
Costе/е+ CostОСП

пер

Wф
)  х КПрх 1,2 , (грн./МВт. год |з ПДВ), де: 

 Costе/е - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електричної енергії Споживача у 

розрахунковому періоді за результатами торгів на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобового ринку, з урахуванням вартості послуг Оператора ринку відповідно до 

Правил РДН/ВДР, вартості врегулювання небалансів електричної енергії, вартості внесків 

на регулювання НКРЕКП та інших обов’язкових податків, зборів та платежів передбачених 

Правилами ринку та ін. нормативно-правовими актами; 

 CostОСП
пер

 - фактична вартість послуг з передачі електричної енергії Оператора системи передачі           

(ПрАТ «НЕК «Укренерго»), відповідно до затвердженої ціни (тариф) постановою НКРЕКП 

на відповідний розрахунковий період; 

 Wф - фактичний обсяг споживання електричної енергії Споживачем розрахункового періоду; 

 КПр - коефіцієнт прибутковості Постачальника складає 5%
*
. 

   
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

* - розмір Коефіцієнту прибутковості Постачальника може відрізнятись від даної Комерційної пропозиції в залежності від індивідуальної 

домовленості зі Споживачем.
 

 

2. Терміни (строки) виставлення рахунків та порядок оплати 

 Планові рахунки за електричну енергію надаються за 5 (п’ять) днів до термінів планових платежів згідно 

графіку оплати. 

Рахунки за фактично спожиту електричну енергію (в т.ч. послуг з розподілу) надаються Споживачу до 10-

го числа місяця наступного за розрахунковим. Такі рахунки підлягають оплаті Споживачем протягом трьох 

робочих днів з дати їх отримання.  

Всі рахунки-фактури відправляються на електронну адресу Споживача вказану у Заяві – приєднання. 

 Оплата за електричну енергію розрахункового періоду здійснюються плановими платежами за 

наступним графіком у терміни (строки): 

за 5-ть банківських днів, що передують розрахунковому періоду 40%; 

до 06 числа розрахункового періоду 20%; 

до 12 числа розрахункового періоду 20%; 

до 18 числа розрахункового періоду 20%. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/gk39799?ed=2018_03_14&an=15
https://ips.ligazakon.net/document/view/t141314?ed=2017_11_09
https://ips.ligazakon.net/document/view/t141314?ed=2017_11_09
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk42824?ed=2019_06_24&an=740
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk42824?ed=2019_06_24&an=740
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk42824?ed=2019_06_24&an=740
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Оплата за електричну енергію за цим Договором здійснюється Споживачем шляхом перерахування коштів 

плановими платежами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника 

вказаний у платіжному документі.  

Якщо день платежу припадає на вихідний, святковий або останній банківський день місяця, днем 

здійснення платежу вважається день, що передує вихідному, святковому та останньому банківському дню 

місяця. 

 Ціна електричної енергії планового платежу розраховується за формулою: 

 Рпл.пл.
е/е

= (РОР +  ТОСП
пер

 ) х 1,2, (грн./МВт. год |з ПДВ), де: 

 РОР  - середня закупівельна ціна електричної енергії ринку «на добу наперед» для годин 

мінімального/максимального навантаження, розрахована відповідно до пункту 5.1 Правил  

ринку  
 

3. Відповідальність за порушення грошового зобов’язання 

  

За порушення термінів оплати електричної енергії визначених Комерційною пропозицією, Споживач несе 

відповідальність відповідно до положень статті 625 Цивільного кодексу України. 

Оплата пені, 3% річних, інфляційних не звільняє Споживача від належного виконання своїх обов’язків за 

цим Договором.  

Пеня, 3% річних та інфляційні нарахування сплачуються на поточний рахунок Постачальника, який 

вказується у платіжних документах. 
 

4. Погодження річних обсягів електричної енергії 

 Не пізніше 01 вересня кожного календарного року Споживач надає Постачальнику у письмовій формі, а 

також на електронні адреси: tek@elcom.com.ua; energo1@elcom.com.ua у форматі .xls «Прогнозовані місячні 

обсяги споживання електричної енергії та граничні величини споживання електричної потужності» (Додаток 

№1 до Комерційної пропозиції) з помісячним розподілом на наступний календарний рік в цілому по 

Споживачу з розбивкою по площадках вимірювання групи «Б» відповідно до ЕІС – коду Z-типу ТКОЕЕ в 

межах дозволеної потужності та режиму роботи електроустановок Споживача за підписом уповноваженої особи 

Споживача, повноваження якої встановлюються у порядку передбаченому чинним законодавством.  

Прогнозовані місячні обсяги споживання повинні об’єктивно відображати прогнозоване споживання 

електроенергії або бути максимально наближеними до фактичних обсягів споживання.  

Якщо Споживач не здійснює погодження місячних обсягів споживання електричної енергії та граничних 

величин споживання електричної потужності на наступний рік, то Постачальник самостійно встановлює їх без 

погодження зі Споживачем за фактичними обсягами споживання електричної енергії у відповідних періодах 

поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам 

поточного року. 
 

5. Погодження погодинних обсягів електричної енергії на розрахунковий період 

 Щомісячно, не пізніше 9-00 години 20 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому Споживач 

надає Постачальнику у письмовій формі, а також на електронні адреси: tek@elcom.com.ua; energo1@elcom.com.ua 

у форматі .xls «Відомості  про обсяги очікуваного погодинного на кожну добу місячного споживання електричної 

енергії по групі «Б»» (Додаток №2 до Комерційної пропозиції) з відміткою Типу заявки «Початкова» за підписом 

уповноваженої особи Споживача, повноваження якої встановлюються  у порядку передбаченому чинним 

законодавством. 
 

6. Коригування погодинних обсягів електричної енергії розрахункового періоду 

 У разі зміни режиму споживання, Споживач може скорегувати замовлений погодинний обсяг споживання 

електричної енергії у розрахунковому періоді, щоденно не пізніше до 8-00 години доби, що передує добі 

споживання електричної енергії. 

Інформацію про скориговані замовлені обсяги купівлі електричної енергії Споживач надає Постачальнику 

оперативно у часі в електронному вигляді на електронні адреси: tek@elcom.com.ua; energo1@elcom.com.ua у 

форматі .xls у вигляді Додатку №2 до Комерційної пропозиції з відміткою Типу заявки «Коригування» за 

підписом уповноваженої особи Споживача, повноваження якої встановлюються  у порядку передбаченому чинним 

законодавством. 
 

7. Зобов'язання надавати компенсації споживачу за недотримання електропостачальником комерційної 

якості надання послуг 

 За недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг, Споживачу надається компенсація 

відповідно до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам 

за їх недоотримання, затвердженому Регулятором. 
 

8. Звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії 

 

Фактично спожитий обсяг електричної енергії визначається на підставі щоденних погодинних обсягів 

електричної енергії для кожного розрахункового періоду окремо у відповідності до положень Кодексу 

комерційного обліку електричної енергії.  В інших випадках звіряння фактичного обсягу спожитої електричної 

енергії здійснюється за ініціативою однієї зі Сторін у порядку, встановленому ПРРЕЕ.  
 

 

9. Штраф за дострокове припинення дії договору 

 
Штрафні санкції за дострокове розірвання Договору за ініціативою Споживача відсутні при дотриманні 

умов пункту 10 Договору про постачання електричної енергії споживачу. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/gk42824?ed=2019_06_24&an=19
mailto:tek@elcom.com.ua
mailto:energo1@elcom.com.ua
mailto:tek@elcom.com.ua
mailto:energo1@elcom.com.ua
mailto:tek@elcom.com.ua
mailto:energo1@elcom.com.ua
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У разі недотримання цих умов Споживач сплачує Постачальнику штраф в розмірі подвійного фактичного 

обсягу відпущеної електричної енергії за попередній період з урахуванням цін за розрахунковий період, в 

якому здійснене дострокове розірвання договору. 
 

10. Термін (строк) дії Договору та умови пролонгації 

 

Договір набирає чинності з дати погодження (акцептування) Споживачем Заяви-приєднання до умов 

публічного Договору про постачання електричної енергії Споживачу та діє до «31» грудня поточного року 

включно. 

Договір вважається щорічно продовженим на тих же умовах на кожний наступний календарний рік, якщо 

жодна із Сторін не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення терміну дії Договору не заявить про 

припинення цього Договору або перегляд його умов. 
 

11. Інші умови 

 

Інші умови, пов’язані безпосередньо з постачанням електричної енергії Споживачу регулюються Законом 

України «Про ринок електричної енергії», Кодексом системи передачі, Кодексом системи розподілу, Кодексом 

комерційного обліку електричної енергії, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, Правилами ринку, 

Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та іншими нормативно-правовими актами. 
 

Відповідна Комерційна пропозиція є невід’ємною частиною до умов Договору про постачання електричної 

енергії Споживачу. Після прийняття Споживачем даної Комерційної пропозиції Постачальника внесення змін до неї 

можливе лише за згодою Сторін. 
Реквізити Постачальника:  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ЕЛКОМ»  (ТОВ «ТЕК «ЕЛКОМ»)  
Енергетичний ідентифікаційний  

код (ЕІС-код): 
62X5443843548065 

Юридична адреса:  61058, м. Харків, вул. Ромен Роллана,12 

Поштова адреса:  61058, м. Харків, вул. Ромен Роллана,12 

Номер поточного рахунка: рахунок із спеціальним режимом використання UA173518230000026033300550202 

в ФХОУАТ «Ощадбанк», МФО 351823 

код ЄДРПОУ: 36372337 

ІПН платника ПДВ: 363723320337 

 Є платником податку на прибуток на загальних підставах 

Телефон/факс: (057) 751-05-90 

Електронна адреса: tek@elcom.com.ua 

Офіційний веб-сайт: elcom.com.ua 

Директор                                                     _________________  /О.В. Кулачко/ 
М.п.  

 

Реквізити Споживача:  ___________________________________________________ 

Юридична адреса:  ___________________________________________________ 

Поштова адреса:  ___________________________________________________ 

Номер поточного рахунка: ___________________________________________________ 

код ЄДРПОУ: ___________________________________________________ 

ІПН платника ПДВ: ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

Телефон/факс: ___________________________________________________ 

Електронна адреса: ___________________________________________________ 

Офіційний веб-сайт: ___________________________________________________ 

 

Директор 

                

                                     _________________  /____________/ 
М.п.  

 

mailto:tek@elcom.com.ua

