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Товариство з обмеженою  відповідальністю  «ГАЗ-ОІЛ ЕНЕРДЖІ» 

 

 
Додаток № 1 
до Договору про постачання 
електричної енергії Споживачу 

 
 

Комерційна пропозиція № КПЕ/___ від «__» _________ 20__ р. 
постачальника електричної енергії  ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ЕНЕРДЖІ» 

 

1. Критерії, яким має відповідати особа, яка обирає цю Комерційну 
пропозицію: 

 Споживач є власником (користувачем) об’єкта, а за його відсутності, земельної 
ділянки; 

 наявний облік електричної енергії забезпечує можливість застосування цін 
(тарифів), передбачених цією Комерційною пропозицією;  

 Споживач уклав Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) 

електричної енергії з оператором(ами) системи; 

 у Споживача за його об’єктом(ами) немає заборгованості перед 

постачальником за договорами, які були укладені раніше; 

 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. 

2. Ціна на електричну енергію (грн. за 1 кВт*год, без ПДВ) для 
розрахункового періоду. 

2.1 Ціна на електричну енергію (без ПДВ), яка постачається Споживачу (Цзаг) та 
розраховується Постачальником щомісячно за формулою та зазначається в 
розрахунковому документі, виставленому за підсумком розрахункового 
періоду: 

 для площадок комерційного обліку, зарахованих у встановленому 
нормативними документами порядку, що підтверджується оператором 
системи, до групи «А» (ЛУЗОД, АСКОЕ, АСЗД, прилади обліку є 
інтервальними (погодинними) тощо), середньозважена ціна закупівлі 
розраховується з урахуванням графіку погодинного споживання 
Споживача за такими площадками;  

 для площадок комерційного обліку, зарахованих, у встановленому 
нормативними документами порядку, що підтверджується оператором 
системи, до групи «Б» (інтервальний (погодинний) облік відсутній (не 
застосовується) – середньозважена ціна закупівлі розраховується з 
урахуванням оперативних даних щодо графіку погодинного споживання 
за площадками групи «б» по графіку області. 

 

Цзаг = Цф + Цр + Т, де: 



 
МП Постачальника                                           2                                         МП Споживача 

Цф 
Ціна (тариф) електричної енергії на 

Жовтень 2021 року – 3,10 грн без ПДВ 

Цр 
Ціна (тариф) за розподіл електричної енергії згідно тарифу відповідного 
ОСР 

Т 
Ціна (тариф) послуг оператора системи передачі (ціна регульованих 
послуг), грн/кВт*год 

2.2 Сторони узгодили, що Постачальник має право здійснити коригування ціни 
електричної енергії для здійснення остаточних розрахунків та змінити ціну 
на наступний розрахунковий період в разі, якщо за оперативними даними 
між середньозваженими погодинними цінами на ринку «на добу наперед» за 
площадками групи «А» чи «Б» відповідно, в поточному та минулому 
розрахункових періодах відбулось відхилення. 

2.3 Відхилення є коливанням ціни на ринку та визначається за оперативними 
даними Оператора ринку, які оприлюднюються у порядку, встановленому 
Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, і не 
потребує додаткових підтверджень від інших установ.  

2.4 Коригування, пов’язане зі зміною регульованих компонентів Врдн, Вбр 
та/або ціни регульованих послуг (Т та/або інших, в разі їх встановлення 
Регулятором), формування яких не залежить від Постачальника – не 
потребує завчасного повідомлення Споживача. Коригування та зміна цін 
регульованих послуг здійснюється на різницю відхилення.  

3. Територія здійснення ліцензованої діяльності.  

3.1 На всій території України. 

4. Спосіб оплати. 

4.1 Розрахунки за електричну енергію здійснюються виключно у грошовій 
формі, відповідно до умов Договору, шляхом перерахування коштів на 
поточний рахунок Постачальника із спеціальним режимом використання, 
вказаний у рахунку на оплату та на сайті Постачальника. 

4.2 Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за Договором через: 

 банківську платіжну систему;  

 он-лайн переказ;  
 поштовий переказ;  
 в інший не заборонений чинним законодавством спосіб. 

4.3 Розрахунковим періодом є календарний місяць який встановлюється з  
1 числа місяця до такого ж числа наступного місяця.  

5. Терміни надання рахунків та порядок оплати. 

5.1 Постачальник до 20 числа місяця, що передує місяцю постачання 
електроенергії надає Споживачу рахунок на оплату електроенергії згідно 
заявленого Споживачем обсягу постачання електроенергії у відповідному 
місяці.   

5.2 Оплата обсягів споживання електричної енергії здійснюється у такі етапи: 

  до 24 дня місяця, що передує розрахунковому періоду - 35% від 
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орієнтовної вартості електричної енергії, що буде використана у 
розрахунковому періоді; 

 до 05 дня розрахункового періоду - 35% від орієнтовної вартості 
електричної енергії, що буде використана у розрахунковому періоді, 
визначеної відповідно до п. 5.1. цієї Комерційної пропозиції; 

 до 15 дня розрахункового періоду - 30% від орієнтовної вартості 
електричної енергії, що буде використана у розрахунковому періоді, 
визначеної відповідно до п. 5.1. цієї Комерційної пропозиції. 

Остаточний розрахунок Споживача за електричну енергію здійснюється в 
строк до 11 числа місяця, наступного за розрахунковим, відповідно до 
фактичного обсягу споживання електроенергії. Підставою для оплати 
Споживачем фактичного обсягу спожитої електроенергії є рахунок, який 
надає Постачальник за фактичним обсягом спожитої електроенергії на 
підставі даних, наданих оператором ринку.   

5.3 Акт приймання-передачі оформлюється Постачальником до 10 числа місяця, 
наступного за місяцем споживання. 

6. Визначення способу оплати послуг з розподілу. 

6.1 Споживач здійснює оплату послуг з розподілу через Постачальника. 

7. Розмір пені за порушення строку оплати та інші санкції 

7.1. За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням 
строків, 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.  

7.2. Нарахування пені за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не 
встановлено законом, не припиняється через шість місяців від дня, коли 
зобов'язання мало бути виконано. 

7.3. Споживач за вимогою Постачальника сплачує  штраф у розмірі 5 (п’яти) 
відсотків від заявленого обсягу електричної енергії на розрахунковий період 
(Додаток № 3), за який сталося прострочення оплати електричної енергії, у 
разі прострочення такої оплати більше ніж на 10 календарних днів. 

8. Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником 
комерційної якості послуг 

8.1. Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості надання 
послуг надається у порядку та розмірі, визначеному чинним законодавством. 

9. Штраф за дострокове припинення дії договору 

9.1. У випадку не повідомлення (повідомлення з порушенням строків) 
Споживачем Постачальника за 21 календарний день про дострокове 
припинення (розірвання) договору, Споживач сплачує штраф у розмірі 
вартості електричної енергії, заявленої ним, як прогнозований обсяг 
споживання в місяці, в якому було подано повідомлення про дострокове 
припинення дії договору. Споживач також сплачує вартість погодинних 
небалансів, які виникли у зв’язку з достроковим розірванням Договору 
Споживачем і розраховані Адміністратором розрахунків у порядку та 
розмірах, визначених Правилами ринку та Договором.  
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10. Строк дії договору 

10.1. Цей Договір укладається на строк 1 (один) рік та набирає чинності з 
моменту погодження (акцептування) Споживачем заяви-приєднання, яка є 
додатком 2 до Договору та оплати рахунку, визначеного в п. 4. Комерційної 
пропозиції. 

10.2. Договір вважається продовженим на кожен наступний календарний рік, 
якщо за 21 (двадцять один) день до закінчення терміну дії Договору жодною 
зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії або про перегляд його 
умов. 

11. Урахування пільг, субсидій 

11.1. Умови комерційної пропозиції не передбачають урахування пільг, субсидій. 

12. Можливість постачання захищеним Споживачам 

12.1. Умови комерційної пропозиції передбачають можливість постачання 
електричної енергії захищеним Споживачам. 

13. Інші умови  

13.1. Інформування Споживача, з яким укладено Договір, про зміни в умовах 
Договору, про закінчення терміну дії, зміну тарифів, суми до сплати по 
рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, строки їх оплати, про 
відключення, іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або 
може бути корисною для Споживача може здійснюватися шляхом 
направлення відповідної інформації: 

 через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет, 
 засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у договорі, 

 СМС-повідомленням на номер, який зазначений у договорі, тощо. 
 

ПОСТАЧАЛЬНИК: 

ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ЕНЕРДЖІ» 

СПОЖИВАЧ: 

 

Ідентифікаційний код: 43833930 
Адреса: 03150, місто Київ,                     
вул. Ділова, будинок 6 
п/р:  
Код банку (МФО):  
Інд. податковий № 435859526513 
Телефон/факс: (044) 490-06-60 
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