
Додаток №2 

Комерційна пропозиція – «Група «Б» за фактом» 

до договору про постачання електричної енергії 

споживачу № ________ від «___» _________ 202_ р. 

 

1. 

Постачальник ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК» 

(код ЄДРПОУ 33675278) 

Споживач  

(повне найменування великими літерами) 

(код ЄДРПОУ _____________) 
 

Комерційна пропозиція – «Група «Б» за фактом» 

№ 

з/ч Умови тарифу 
Назва комерційної пропозиції 

«Група «Б» за фактом» 

1 Ціна 

 

1. Вартість електроенергії визначається за формулою. 
 

Ц=1,83*Іц+Тпередачі; грн./кВт*год. (без ПДВ). 
 

Іц=ЦРДН
сер/1,35046, 

 

ВАРТІСТЬ=Ц*Wзагальний, грн. (без ПДВ). 

Де:  

Ц – роздрібна ціна електроенергії для споживачів точки обліку яких не обладнані 

автоматизованими системи збору даних та керування лічильниками, грн./кВт*год. (без ПДВ). 

ЦРДН
сер – середньозважене значення ціни на ринку доба наперед (далі РДН) за 

розрахунковий місяць, грн./кВт*год. (без ПДВ). Розраховується за даними сайту 

https://www.oree.com.ua/. До розрахунку приймається суворо за ознакою приналежності 

підприємства до Об’єднаної Енергетичної Системи, або Бурштинського острову; 

1,35046 – прогнозне значення середньозваженої ціни РДН на кожен розрахунковий місяць 

поточного року, грн./кВт*год. (без ПДВ). 

Тпередачі – тариф на послуги оператора системи передачі (далі ОСП), встановлений на 

підставі відповідної Постанови НКРЕКП. 

Wзагальний – обсяг електричної енергії, поставленої Постачальником Споживачу у 

відповідному розрахунковому місяці за всіма класами напруги, визначений за показами вузлів 

обліку, кВт*год. 

2 
Територія на якій пропонується 

відповідна комерційна пропозиція 

На території України в межах закріплених територій здійснення своїх ліцензованих діяльностей 

підприємствами, що отримали у встановленому порядку ліцензії з розподілу електричної енергії. 

https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr


3 Спосіб оплати 

Спосіб оплати – оплата за фактичний обсяг поставленої електричної енергії, та послуг ОСП. 

Розрахунковим періодом є календарний місяць. 

Оплата спожитої електричної енергії здійснюється Споживачем не пізніше 10-го числа місяця 

наступного за розрахунковим на підставі рахунків, виставлених Постачальником, шляхом 

перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок протягом 5 (п’яти) календарних днів від 

дати отримання рахунку.  

Якщо, день оплати припадає на вихідний або святковий день, платіж виконується в останній 

робочий день, що передує вказаному в дійсній комерційній пропозиції. 

В разі сплати надлишково перерахованих коштів, вони вважаються попередньою оплатою в 

наступний розрахунковий період постачання електричної енергії. 

4 

Термін (строк) виставлення рахунку 

за спожиту електричну енергію та 

термін (строк) його оплати 

Рахунки на оплату електричної енергії, та послуг ОСП виставляється та надсилаються 

електронною поштою на адресу Споживача ( ____________________ ) не пізніше 5-ти робочих днів до 

відповідного числа, що зазначені в п.3 таблиці комерційної пропозиції, на підставі фактично спожитих 

споживачем обсягів електричної енергії. 

Рахунок на оплату за розрахунковий період за спожиту електричну енергію та Акт прийому- 

передачі проданих товарів та/або наданих послуг (далі Акт) формуються Постачальником на підставі 

фактичних даних про обсяги, погодинного графіку споживання електричної енергії в розрахунковому 

періоді і відповідної ціни, в порядку передбаченому ПРРЕЕ, ККО, та інших відповідних регуляторних 

документів затверджених НКРЕКП, і надаються Споживачу в строк не пізніше 10 числа місяця 

наступного за розрахунковим.  

- За наявності у Споживача програмного забезпечення «M.E.Doc»: 

Всі документи первинного бухгалтерського обліку, зокрема але не виключно, акт, видаткові 

накладні за товари та/або послуги, отриманні за даним Договором, надаються в електронному вигляді 

за допомогою програмного забезпечення «M.E.Doc», складені згідно чинного законодавства про 

електронні документи, електронний документообіг і електронний цифровий підпис, із заповненням 

усіх обов’язкових реквізитів і накладенням електронного цифрового підпису уповноваженої особи і 

печатки підприємства. 

- За відсутності у Споживача програмного забезпечення «M.E.Doc», або на вимогу Споживача: 

Всі документи первинного бухгалтерського обліку надаються в паперовому вигляді. 

Споживач зобов’язаний розглянути наданий Постачальником Акт за розрахунковий місяць та за 

відсутності зауважень, підписати його не пізніше ніж 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання 

такого Акту від Постачальника, і повернути один примірник Постачальнику. В разі недотримання 

строків та порядку направлення Акту, він вважається підписаним та набуває дії на 9 календарний день 

з моменту його направлення Споживачу. 

Оплата рахунків Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, 

визначений у рахунку, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту визначеному в п. 3 даної 

комерційної пропозиції. 

Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити чітку 

інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього Договору, а 

також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання інформації про 

подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної енергії та надання 

повідомлень про загрозу електробезпеки. 



5 

Визначення способу оплати послуг 

з розподілу та передачі електричної 

енергії 

Споживач сплачує за послуги з розподілу та інформаційні послуги самостійно і безпосередньо 

оператору системи розподілу за тарифами, встановленими НКРЕКП. 

Споживач за послуги з передачі сплачує через ПАТ «ЕК «БАРВІНОК», на підставі відповідного 

рахунку на оплату з урахуванням встановленого НКРЕКП тарифу на послуги ОСП та обсягу спожитої 

(заявленої) електричної енергії Споживачем у відповідному розрахунковому місяці за всіма класами 

напруги у строки, визначені в рахунку. 

6 Розмір пені за порушення строку 

оплати або штраф 

Пеня нараховується у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день 

прострочення оплати та за порушення грошового зобов’язання 10% річних від простроченої суми 

(ст. 625 ЦК України). 

За розрахунковий місяць, в якому Споживач порушив порядок і строки розрахунків, передбачені 

цим Договором, Постачальник може застосувати штраф: 

в разі прострочення платежу до 5 календарних днів у розмірі 1% від вартості спожитої електричної 

енергії за розрахунковий місяць; 

в разі прострочення платежу до 10 календарних днів у розмірі 10% від вартості спожитої 

електричної енергії за розрахунковий місяць; 

в разі прострочення платежу більше 20 календарних днів у розмірі 20% від вартості спожитої 

електричної енергії за розрахунковий місяць. 

Споживач сплачує пеню, штраф та відсотки у розмірі, що визначається цим Договором, зазначивши 

в призначені платіжного доручення "сплата пені, штрафу чи відсотків за порушення грошового 

зобов'язання". 

7 

Зобов’язання з компенсації 

споживачу за недотримання 

електропостачальником 

комерційної якості надання послуг 

Зобов’язання з компенсації споживачу за недотримання Постачальником комерційної якості 

надання послуг встановлюються у відповідності з чинним законодавством. 

8 
Штраф за дострокове припинення 

дії договору 

Відсутній. 

9 Строк дії договору та умови 

пролонгації 

До 31.12.2021р. включно. Договір вважається автоматично продовженим на один рік, якщо жодна 

із сторін не направила другій стороні письмове повідомлення про розірвання договору за 21 день до 

дня його закінчення. 

10 * Урахування пільг, субсидій Відсутнє. 

11 
Можливість постачання захищеним 

споживачам 

Допускається 



12 Інші умови 

1. Комерційна пропозиція не може бути застосована до побутових споживачів, що використовують 

електричну енергію виключно на власні побутові потреби, у тому числі для освітлення, живлення 

електроприладів тощо, що не включає професійну або господарську діяльність. 

2. Комерційна пропозиція застосовується для всіх непобутових споживачів не обладнаних 

автоматизованими системи збору даних та керування лічильниками. 

3. Комерційний облік має відповідати вимогам Кодексу комерційного обліку. 

4. Споживач наступного дня, але не пізніше 6-го дня за розрахунковим повинен надати на електронну 

адресу Постачальника Акт наданих послуг підписаний Споживачем з відповідним оператором системи 

розподілу. 

5. Донарахування за відхилення від замовлених обсягів електричної енергії та за небаланси 

відсутні. 

6.  Замовлення планового обсягу споживання електроенергії в кВт*год на наступний період носить 

формальний характер, та виконується шляхом направлення Споживачем письмової заяви на електронну 

адресу Постачальника (Prognoz@ekb.com.ua), не пізніше ніж за 21 календарний день до початку 

розрахункового періоду, в іншому випадку обсяг споживання електроенергії в кВт*год. на наступний 

період встановлюється виходячи з фактичних даних попереднього розрахункового періоду. 

Коригування замовленого планового обсягу споживання (збільшення/зменшення) здійснюється 

шляхом направлення Споживачем письмової заяви на електронну адресу Постачальника, зазначену в 

абз. 1 цього підпункту, не пізніше ніж за 3 дні до дати з якої постачальник може скорегувати нові обсяги 

електроенергії. Додатково заявлені обсяги електричної енергії підлягають 100% попередній оплаті. 

Звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться: 

- оперативно - щодекади за телефоном, або за допомогою електронної пошти; 

- на вимогу споживача або ОСР з виїздом на місце встановлення обліку. 

7. Згідно п. 7.12. Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженого Постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312 (далі - ПРРЕЕ), витрати оператора системи на здійснення робіт з 

припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення 

електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які 

відшкодовуються йому споживачем, якщо припинення постачання (розподілу або передачі) 

електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому ПРРЕЕ порядку. 

8. У разі законодавчих змін обмежень цін на організованих сегментах ринку, відсотків націнок та або 

знижок на ринку врегулювання небалансів, зміни співвідношень між граничними денними та нічними 

цінами на РДН, сторони домовились про перегляд та уточнення роздрібних цін за цим договором, у 

пропорціях що відповідають зазначеним законодавчим змінам. 



Примітки: ПРРЕЕ – Правила роздрібного ринку електричної енергії затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312. ККО – Кодекс 

комерційного обліку електричної енергії затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №311. 

2.  Договір про постачання електричної енергії споживачу складається з Акцепту (Заяви-приєднання) та Комерційної пропозиції, з обраним 

Споживачем тарифом. 

3. У разі вчинення однією із Сторін порушення ведення господарської діяльності, встановлених рішенням (постановою) Касаційного 

адміністративного суду (палатою), об’єднаною палатою Касаційного адміністративного суду (об’єднаною палатою) або Великою Палатою 

Верховного Суду (Великою Палатою), як наслідок зменшення у другої Сторони податкового кредиту з ПДВ за податковими накладними, 

зменшення видатків на вартість товарів (послуг), придбаних, донараховано податки, збори, обов'язкові платежі, нараховано штрафні санкції 

за порушення податкового чи іншого законодавства, в тому числі але не виключно, в разі : 

− анулювання (скасування) державної реєстрації; 

− анулювання реєстрації в якості платника ПДВ за ініціативою податкового органу; 

− господарських відносин контрагентів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності; 

− або встановлення податковим органом та / або судом недійсності (в тому числі нікчемності) договору, укладеного між Споживачем та 

Постачальником і за цими порушеннями прийнято рішення Касаційного адміністративного суду (палатою), об’єднаною палатою 

Касаційного адміністративного суду (об’єднаною палатою) або Великою Палатою Верховного Суду (Великою Палатою); 

Сторона, з чиєї вини були допущені порушення зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів, з дати отримання відповідної вимоги, 

виплатити штраф у розмірі суми податкового зобов'язання з урахуванням всіх штрафних (фінансових) санкцій, а також відшкодувати 

(компенсувати) все понесені збитки, завдані неправомірними діями Сторони і відображені в рішенні (постанові) Касаційного 

адміністративного суду (палатою), об’єднаною палатою Касаційного адміністративного суду (об’єднаною палатою) або Великою Палатою 

Верховного Суду (Великою Палатою). 

4. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за даним Договором третій Стороні без попередньої письмової згоди на це іншої 

Сторони. 

5. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань здійснюється у Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до 

чинного законодавства України. 
 

ПОСТАЧАЛЬНИК  СПОЖИВАЧ 

ПАТ «ЕК «БАРВIНОК»   
(скорочене найменування великими літерами) 

Генеральний директор 

 

 

_________________/С.В. Брюхович/ 

М.П. 

  
(посада) 

 

 

_________________/______________/ ПІБ 

М.П. 
 


