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Додаток №2 до договору про 

постачання  

електричної енергії споживачу 

від «____» ___________20___року  

                                                                                                                                                                   № _______________- ВЦ 

 

 

Комерційна пропозиція «ФІКСОВАНА по факту»  

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (далі Постачальник / ТОВ «РОЕК») здійснює діяльність на території України на 

підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої згідно 

з Постановою НКРЕКП від 14.06.2018 року № 429, пропонує наступну комерційну пропозицію. 

Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності до норм Закону України «Про ринок електричної енергії», 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ).  

Територія діяльності: ТОВ «РОЕК» здійснює діяльність з постачання електричної енергії на території України (крім 

тимчасово окупованих територій) на підставі укладених з відповідними Операторами систем розподілу/ передачі (далі – 

ОСР/ОСП) Договорів електропостачальника про надання послуг з розподілу /передачі електричної енергії. 

Предмет комерційної пропозиції: постачання електричної енергії як товарної продукції. 

 

1. Ціна за спожиту електричну енергію (грн. за 1 кВт*год без ПДВ) становить 5,10 грн. 
*Дана ціна включає в себе складові витрат, зокрема - купівлю електроенергії на всіх сегментах ринку електричної 

енергії, тариф на послуги з передачі, затверджений НКРЕКП та всі обов’язкові податки (крім ПДВ, що обліковується 

окремо). 

У разі зміни цих складових Постачальник має право змінити ціну на електричну енергію та/або провести перерахунок ціни, 

про що буде зазначено у рахунку за спожиту електричну енергію та повідомлено Споживача через особистий кабінет та/або 

сайт Постачальника у встановлені законодавством терміни.  

 

2. Спосіб та порядок оплати:  

2.1. Споживач здійснює оплату за фактично відпущену електричну енергію в розрахунковому періоді відповідно до 

даних комерційного обліку і наданих рахунків за спожиту електричну енергію та Актів приймання-передачі 

електричної енергії.  

2.2. Оплати здійснюються грошовими коштами на поточний рахунок ТОВ «РОЕК» із спеціальним режимом 

використання, вказаний у рахунку на оплату та Акта приймання – передачі електричної енергії. 

У разі не зазначення Споживачем у платіжному документі періоду, за який проводиться оплата, Постачальник має 

право зарахувати сплачені кошти в погашення заборгованості з найдавнішим терміном виникнення. 

 

3. Термін (строк) надання рахунку за спожиту електроенергію та термін (строк) його оплати:  

По закінченню розрахункового періоду, Постачальник здійснює остаточний розрахунок (перерахунок) за фактичним 

обсягом споживання електричної енергії Споживачем та надає Споживачу рахунок-фактуру на оплату за фактично спожиту 

електричну енергію у розрахунковому періоді та Акт приймання-передачі до 10-го числа місяця наступного за розрахунковим. 

Споживач здійснює оплату протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунку грошовими коштами на рахунок ТОВ «РОЕК» 

із спеціальним режимом використання, але не пізніше ніж до 15 числа місяця, що слідує за розрахунковим.  

Датою вручення рахунку є дата його відправлення будь-яким з наступних способів: через особистий кабінет 

Споживача, засобами електронного зв’язку, отриманого нарочно, або іншим способом.  

У випадку припинення (або розірвання) договору, у т.ч. дострокового, Споживач зобов’язаний оплатити 

Постачальнику остаточний рахунок за спожиту електричну енергію, з урахуванням п.1 комерційної пропозиції. Споживач 

здійснює оплату протягом 5 робочих днів від дня отримання даного рахунку. 

 

4. Розрахунковий період:  
Календарний місяць з першого по останнє число включно.  

 

5. Визначення обсягів спожитої електроенергії:  

Фактичні обсяги спожитої та розподіленої електричної енергії визначаються Оператором Системи Розподілу 

електричної енергії. 

 

6. Оплата послуг з розподілу електричної енергії мережами Оператора: 

 Споживач здійснює плату за послугу з розподілу електричної енергії безпосередньо Оператору Системи Розподілу 

електричної енергії. 

 
7. Коригування заявлених величин споживання електричної енергії:  

У разі необхідності Споживач може здійснити коригування договірних величин споживання електричної енергії не 

пізніше 20-го числа поточного місяця. Підставою для коригування договірних величин споживання електричної енергії є: 

- наявність 100%-вої попередньої оплати Споживачем заявленого обсягу електричної енергії до 17-го числа 

розрахункового періоду; 

- відсутність дебіторської заборгованості за спожиту електричну енергію перед постачальником у споживача на 

момент звернення; 

- письмове звернення Споживача до Постачальника, надіслане до 20-го числа поточного місяця. 
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8. Визначення Договірних величин споживання електричної енергії  

Договірні величини споживання електричної енергії визначаються відповідно до умов Додатку №3 «Договірні 

величини споживання електричної енергії» до Договору про постачання електричної енергії споживачу.  

Помісячні прогнозні договірні величини споживання електричної енергії на кожний наступний календарний рік 

подаються Споживачем не пізніше 01 вересня поточного року та узгоджуються Постачальником електричної енергії. У разі 

ненадання Споживачем зазначених відомостей у встановлений термін, розмір договірних величин споживання електричної 

енергії на наступний рік встановлюється Постачальником електричної енергії за фактичними обсягами споживання у 

відповідних аналогічних періодах минулого року, які відповідають періодам поточного року, а в разі відсутності у Споживача 

споживання в минулому році по аналогічному періоду – в останньому місяці споживання. 

 

9. Відшкодування збитків, пов'язаних з відхиленням споживача від Договірних величин споживання електричної 

енергії: 

Не застосовуються. 

 

10. Санкція за невиконання договірних зобов’язань щодо строків оплати:  

- за внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів, визначених цією комерційною 

пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день 

прострочення платежу враховуючи день фактичної оплати. При цьому, пеня нараховується за весь період 

заборгованості її виникнення, починаючи з першого дня наступного за останнім днем граничного строку внесення 

плати за спожиту електричну енергію, із встановленням терміну позовної давності щодо її стягнення у 3 (три) роки.  

- Припинення постачання електричної енергії у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

-  

11. Компенсація Споживачу за недотримання Постачальником якості надання комерційних послуг:  

Надається в обсягах та у порядку визначеному чинним законодавством України. 

 

12. Термін дії комерційної пропозиції та умови її зміни:  

Термін дії комерційної пропозиції є безстроковим, до моменту погодження (акцептування) Споживачем нової заяви – 

приєднання (додаток 1 до договору), що враховує зміни, які могли бути ініційовані як Споживачем, так і Постачальником. 

Споживач має або погодитись з запропонованою Постачальником комерційною пропозицією в новій редакції (шляхом її 

підписання або здійснення оплати рахунку, що буде розрахований відповідно до комерційної пропозиції в новій редакції) або 

надати письмові заперечення. Ненадання Споживачем Постачальнику письмових заперечень проти продовження договірних 

відносин на умовах зміненої комерційної пропозиції, що була викладена в новій редакції та продовження фактичного 

споживання Споживачем електричної енергії – засвідчує факт погодження Споживача з комерційною пропозицією в новій 

редакції та прийняттям на себе нових (змінених) зобов’язальних умов, тобто погодження (акцептування) Споживачем нової 

заяви приєднання. 

 

13. Термін дії Договору про постачання електричної енергії:  

Договір набирає чинності з моменту погодження (акцептування) Споживачем заяви – приєднання (додаток 1 до 

договору) і договірних величин споживання електричної енергії (Додаток №3 до Договору) та діє протягом 3 (трьох) років, а 

в частині розрахунків (в т.ч. повної оплати заборгованості, включаючи штрафні та фінансові санкції) договір діє до повного 

їх виконання. Договір вважається продовженим на кожні наступні 3 (три) роки, якщо за 20 робочих днів до закінчення терміну 

дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії. 

Сторони домовилися, що поняття «кожні наступні 3 (три) роки» вживається в розумінні окремо для кожного договору 

та обраховується періодом в 36 (тридцять шість) місяців, що починає свій перебіг від дати укладення договору.   

Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши Споживача про це за місяць до очікуваної 

дати розірвання, у випадках якщо: 

- споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з договором, за умови, що постачальник 

здійснив попередження споживачу про можливе розірвання цього договору; 

- споживач іншим чином суттєво порушив умови цього договору, і не вжив заходів щодо усунення такого 

порушення в строк, що становить 5 робочих днів. 

Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках: анулювання ліцензії Постачальника на постачання, 

банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальника, зміна власника (користувача) об'єкта Споживача. 

 

14. Штраф за дострокове припинення дії договору та/або за неповідомлення про зміну постачальника електричної 

енергії:  

У разі дострокового припинення (розірвання) Договору про постачання електричної енергії за ініціативою Споживача, 

Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику штраф у розмірі вартості електричної енергії, замовленої Споживачем, як 

прогнозований договірний обсяг споживання в місяці, в якому Споживачем було припинено (розірвано) Договір за 

фактичною ціною попереднього місяця, що передує місяцю, в якому припинено (розірвано) Договір. Прогнозований 

договірний обсяг споживання  визначається відповідно до Додатку №3 «Договірні величини споживання електричної енергії». 

Вартість (ціна) 1 кВт*год. визначається по фактичній вартості (ціні) місяця, що передує місяцю, в якому Споживачем 

достроково припинено (розірвано) Договір. Сторони домовилися, що така штрафна санкція застосовується в тому числі і по 

Договору, умовами якого передбачено автоматичну пролонгацію строку його дії. 

 

15. Урахування пільг, субсидій:  

Не надаються. 

 

16. Можливість постачання захищеним споживачам:  

Споживачі, що визначені у встановленому законодавством порядку захищеними, повідомляють про це Постачальника 

у заяві-приєднання до Договору про постачання електричної енергії споживачу. 
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17. Інше:  

 Споживач має можливість провести оплату у зручний спосіб за вибором: готівковими коштами; платіжною 

карткою; безготівковими коштами в центрах обслуговування споживачів, банках або через інші сервіси прямих платежів; з 

використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг); в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством. 

 Споживачу надається можливість обміну документами з використанням мережі Інтернет як з використанням 

кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП), так і без застосування КЕП. 

 Надання платіжного документа (рахунку) споживачу здійснюється будь-яким з наступних способів:  

- у центрах обслуговування Споживачів Постачальника; 

- через особистий кабінет Споживача;  

- засобами електронного зв’язку; 

- іншим способом. 

 За запитом Споживача ТОВ «РОЕК» на безоплатній основі надає Споживачу дані про його споживання 

електричної енергії до чотирьох разів на рік.  

 За ініціативою однієї з сторін, Постачальник безоплатно надає споживачу оформлений акт звірки спожитої та 

оплаченої електричної енергії відповідно до отриманих фактичних показів засобу вимірювання споживача від оператора 

системи. 

 Про зміну будь-яких умов Договору про постачання електричної енергії споживачу (чи умов комерційної 

пропозиції) Постачальник інформує Споживача одним з наступних способів:  

- через особистий кабінет Споживача; 

- засобами електронного зв’язку; 

- СМС- повідомленням; 

- у центрах обслуговування споживачів; 

- на офіційному веб-сайті ТОВ «РОЕК»; 

- шляхом направлення повідомлення поштою, кур’єром або врученням особисто  

(всі перелічені способи є рівнозначними). 

Інформація про постачання електричної енергії споживачу (зокрема форма Договору та додатки до нього) доступна 

для ознайомлення на офіційному веб-сайті ТОВ «РОЕК» - www.energozbut.rv.ua. 

Ця комерційна пропозиція є невід’ємною частиною Договору про постачання електричної енергії споживачу.  

 

Підписи сторін 

 

Постачальник: 

 

ТОВ «РОЕК» 

 

 

Директор  ___________________Безсмертний С.О. 

                  (посада, підпис, ПІБ) 

М.П. 

 

«____» ________________ 20___року 

 

Споживач: 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

                                посада, підпис, ПІБ) 

М.П. 

 

«____» _______________ 20___року 

 

 

http://www.energozbut.rv.ua/

