
 

Додаток 2  
до Договору про постачання  

електричної енергії споживачу  

від «___»_______202__р. №_________________ 
 

Комерційна пропозиція №1 

«з урахуванням оплати послуг розподілу споживачем безпосередньо оператору систем 

розподілу» 

 
ТОВ «СКАЙ СОФТ» (далі – Постачальник), що діє відповідно до Постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг (далі– НКРЕКП), 

від «24» січня 2020 року № 198, пропонує розглянути наступну комерційну пропозицію, яка 

розроблена у відповідності до норм Закону України "Про ринок електричної енергії", Правил 

роздрібного ринку електричної енергії, (далі – ПРРЕЕ), Цивільного та Господарського кодексів 

України. 

Предмет комерційної пропозиції: постачання електричної енергії як товарної продукції з 
урахуванням оплати послуг з передачі електричної енергії через постачальника. 

 

Умова Пропозиція 
Критерії, яким має 

відповідати особа, що 

обирає дану комерційну 

пропозицію 

1. Об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому 

законодавством порядку; 
2. Споживач є стороною діючого договору про надання послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії; 
3.    За усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) Споживача, за 

якими здійснюється (планується) постачання електричної енергії, 

укладено договір про надання послуг комерційного обліку електричної 

енергії, крім випадків, коли роль постачальника послуг комерційного 

обліку виконує оператор системи розподілу, до мереж якого приєднаний 

цей Споживач; 
4. Відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або 

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

передбачених законодавством у сфері енергетики; 
5. Відсутня неврегульована та/або прострочена заборгованість за активну 

електричну електроенергію перед попереднім постачальником. 
1. Ціна (тариф) на 

електричну енергію. 
1. Ціна на прогнозований обсяг електричної енергії у розрахунковому періоді, яка 

зазначається у рахунку попередньої оплати буде визначатися Постачальником 

за формулою: 

Цпр= Цфакт.п + Тпер (грн. за 1 кВт*год) 

де: Цфакт.п. – фактична ринкова ціна за попередній розрахунковий період; 

Тпер- тариф на послугу з передачі електричної енергії ДП НЕК «Укренерго», 

затверджений Регулятором на відповідний розрахунковий період (місяць) 
відповідно Закону України «Про ринок електричної енергії».  

Прогнозований обсяг електричної енергії у розрахунковому періоді – це 

запланований обсяг, наданий споживачем у додатку №3 до Договору. У 

випадку відсутності даних до розрахунків використовується фактичний обсяг 

електричної енергії, спожитої у попередньому розрахунковому періоді. 

2. Фактична ціна спожитої електроенергії у розрахунковому періоді, яка 

зазначена в акті прийняття-передавання товарної продукції визначаються 

Постачальником за формулою: 

Цфакт= (Вфакт + Тпер) *Свпп (грн. за 1 кВт*год) 

де: Вфакт - фактична вартість електричної енергії закупленої Постачальником на 

ринках електричної енергії за результатами розрахункового періоду; 

Вфакт включає в себе: Врдд - вартість електричної енергії закупленої на ринку 

двохсторонніх договорів в розрахунковому місяці; Врдн/вдр -вартість 

електричної енергії закупленої на ринку на добу на перед та 

внутрішньодобовому ринках в розрахунковому місяці; Внеб- вартість 

електричної енергії закупленої на балансуючому ринку. 

Вартість спожитої електроенергії у розрахунковому періоді Вфакт може 

додатково включати в себе усі обов’язкові податки (крім ПДВ, який 

обліковується окремо), збори та платежі, що передбачені правилами ринків 

електроенергії (зокрема акцизний податок, тощо). 



 

 Свпп – коефіцієнт вартості послуг Постачальника ; 

Тпер- ціна (тариф) на послугу з передачі електричної енергії оператора системи 
передачі —ДП НЕК «Укренерго» на відповідний розрахунковий період 

(місяць).  

Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового 

кодексу України 

 

2. Територія здійснення 
ліцензованої 
діяльності 

Україна. 

3. Спосіб оплати та 

термін (строк) оплати. 

Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі 100% попередньої 

оплати заявлених обсягів споживання електричної енергії не пізніше ніж за 5 

робочих днів до дати початку розрахункового періоду.  

Остаточний розрахунок за фактично відпущену електричну енергію 

проводиться у строк не більше 5 робочих днів від дня отримання рахунка у періоді 
наступному за розрахунковим. 

Оплата за спожиту електричну енергію (в т.ч. попередня оплата) здійснюється 

на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Постачальника, 

зазначеного у Договорі та/або у розрахункових документах. 

Оплата за відповідним платіжним документом може бути здійснена за вибором 

споживача: 

1. готівковими коштами або платіжною карткою чи безготівковими коштами в 

центрах обслуговування споживачів, банках або через інші сервіси прямих 
платежів; 

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

4.     Термін (строк) 

виставлення рахунків 
за спожиту 

електричну енергію 

Строк виставлення остаточного рахунку споживачу – до 10 числа місяця 

наступного за розрахунковим. 
Споживач отримує від Електропостачальника рахунок (рахунки) та акт (акти) 

прийняття-передавання товарної продукції (далі – Розрахункові документи) за 

розрахунковий період, впродовж трьох календарних днів підписує їх та повертає 

Постачальнику.. З моменту отримання Споживачем примірників розрахункових 

документів вони вважаються належним чином підписаними зі сторони Споживача.  
 

5. Спосіб оплати за 

послугу з розподілу та 

передачі 
 електричної енергії 

Оплата послуг з розподілу здійснюється споживачем безпосередньо оператору 

систем розподілу , а оплата послуг  з передачі електричної енергії здійснюється 

через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати оператору системи 

передачі 

6. Надання обсягів 
споживання 

електричної енергії та 

їхнє коригування. 

Споживачі до 01 грудня поточного року повинні надати відомості про 
очікуване споживання електричної енергії з розподілом по місяцях  на наступний 

рік, .( згідно додатку №3 до Договору). 

Нові споживачі надають відомості про очікуване споживання електричної енергії 

протягом 5 робочих днів після підписання комерційної пропозиції. 

Якщо споживач не надав відомості про очікуване споживання електричної енергії 

то до розрахунків приймаються данні про фактичні обсяги споживання останнього 

розрахункового місяця. 

Надані обсяги очікуваного споживання повинні об’єктивно відображати 

прогнозоване споживання електричної енергії та бути максимально наближеними 

до фактичних обсягів споживання у розрахункових періодах. 

В разі необхідності Споживач може скоригувати заявлений обсяг купівлі 

електроенергії на розрахунковий період за умови надання письмової  заяви 
довільної форми та оплативши додатково заявлені обсяги. 

У разі розрахунків за спожиту електричну енергію відповідно до погодинних 

обсягів надання обсягів споживання електричної енергії та їхнє коригування 

здійснюється відповідно до р.4Договору. 
. 

7. Розмір пені за 

порушення строку 

оплати та/або штраф 

За порушення строків сплати рахунку, які встановлені даною комерційною 

пропозицією, споживач, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на 

вимогу постачальника зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням 

встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також зобов'язаний 

сплачувати проценти у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день 

прострочення. 

 

8. Розмір компенсації Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання 



 

споживачу за 

недодержання 

Постачальником 

комерційної якості 

послуг 

послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором. Постанова 

Регулятора щодо надання компенсації Споживачу за недотримання 

Постачальником комерційної якості надання послуг розміщується, в т.ч., на сайті 
 https://skysoft.com.ua 

9. Штраф за
 дострокове 

припинення дії 
договору 

У випадку припинення дії Договору відповідно до чинного законодавства 

штраф відсутній. 
 

10. Строк дії договору та 

умови пролонгації 

Договір набирає чинності з дня наступного за днем отримання ТОВ«СКАЙ 
СОФТ» заяви-приєднання Споживача до умов договору про постачання 
електричної енергії споживачу, в якій вказано про  обрання Комерційної пропозиції 
№1. 

Якщо сторони не повідомлять одне одну, протягом трьох робочих днів, про їх 

невідповідність критеріям обраної комерційної пропозиції, Договір вважається 

укладеним на строк до 31.12.2020. 

Якщо за 20 днів до дня закінчення дії Договору сторони не повідомлять одна 

одну про намір розірвати Договір, то Договір вважається продовженим на строк 1 

рік. 

11. Інші умови 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 за 

несплачену заборгованість, іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин 
Сторін або може бути корисною для Споживача, може здійснюватися шляхом 

направлення відповідної інформації: 

1. засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві- 

приєднання до умов договору; 
2. СМС повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов 

договору; 
3. через особистий кабінет, 
4. тощо. 

Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись 

споживачу: 

1. поштовим зв`язком; 
2. нарочно; 
3. факсимільним зв`язком; 
4. кур’єром; 
5. іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі 

електронного документообігу. 

 
 

Відмітка про підписання Споживачем цієї комерційної пропозиції: 
 
 

(дата) (особистий підпис) (П.І.Б. Споживача) 

http://energozbut.ck.ua/

