
Додаток 2 
до Договору постачання електричної 
енергії споживачу 

 
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 1 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС»  

 
1. Ця комерційна пропозиція застосовується згідно з Договором про постачання електричної 

енергії споживачу (далі – Договір), який є публічним договором приєднання, укладеним 
відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання 
Споживача до його умов. 

2. Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії як товарної продукції.  
3. Територія, на яку розповсюджується діяльність ТОВ «Енерго Збут Транс» з постачання 

електричної енергії: вся територія України, окрім тимчасово окупованих територій. 
4. Основні умови комерційної пропозиції: 

Умова Пропозиція 

4.1. Ціна електричної 

енергії (тариф) 

На період з 01 травня 2022 року встановлено наступну ціну 
постачання 1 кВт·год електричної енергії:* 

2,95 грн (без ПДВ) 

Крім того, окремо нараховується ПДВ – 20%. 

У випадку зміни регульованих цін (тарифів), нормативів, 
регуляторних цінових обмежень, пов’язаних з постачанням 
електричної енергії, Постачальник має право змінити ціну 
електричної енергії для Споживача. Про таку зміну 
Споживача має бути проінформовано у порядку, 
передбаченому Договором та Правилами роздрібного ринку 
електричної енергії. 

* Ціну вказано з урахуванням тарифу на передачу та без 
урахування тарифу на розподіл. 

4.2. Порядок та спосіб 

оплати 

Споживач здійснює попередню оплату 100 % вартості 
заявлених (прогнозованих) обсягів споживання електричної 
енергії не пізніше, ніж за 7 днів до початку розрахункового 
періоду. 

Загальна сума для здійснення попередньої оплати визначається 
виходячи із заявленого обсягу споживання електричної енергії 
та ціни (тарифу), визначеної п. 4.1 цієї Комерційної пропозиції. 

Коригування заявленого обсягу споживання здійснюється 
Споживачем шляхом направлення Постачальнику письмової 
заяви у строк до 15 числа поточного місяця. 

Оплата проводиться на поточний рахунок Постачальника зі 
спеціальним режимом використання, який зазначено у 
розрахункових документах. 

Споживач може здійснювати платежі ініціативно (без 
виставлення розрахункових/платіжних документів) у розмірах 
та у терміни, які визначені Договором та цією Комерційною 
пропозицією. 



Остаточний розрахунок здійснюється на підставі даних про 
фактичне споживання електричної енергії Споживачем за 
розрахунковий період та ціни, визначеної п.4.1 цієї Комерційної 
пропозиції (відносно фактичного обсягу споживання). 

Якщо фактична вартість спожитої електричної енергії 
перевищує суму коштів, сплачених Споживачем за електричну 
енергію, спожиту у відповідному розрахунковому періоді, 
Споживач здійснює остаточний розрахунок протягом п’яти 
банківських днів з дати отримання розрахункового документу. 

Якщо сума коштів, сплачених Споживачем за електричну 
енергію, спожиту у відповідному розрахунковому періоді, 
перевищує фактичну вартість спожитої електричної енергії, 
надлишково сплачені кошти враховуються при визначенні 
чергового платежу Споживача за електричну енергію, 
спожиту у наступному розрахунковому періоді. 

4.3. Оплата за послуги 

розподілу 

Споживач здійснює оплату послуг з розподілу самостійно. 

4.4. Розмір пені, штрафів За порушення строків оплати, визначених у Договорі, 
Споживачем сплачується пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки Національного банку України (НБУ) за кожний день 
прострочення платежу. 

4.5. Розмір штрафу за 

дострокове розірвання 

Договору 

Не передбачено 

4.6. Урахування пільг, 

субсидій 

Не передбачено 

4.7. Термін надання 

розрахункового 

документу за спожиту 

електричну енергію  

Розрахунковий документ за спожиту електричну енергію 
надається Постачальником Споживачу не пізніше десятого 
числа місяця, наступного за розрахунковим.  

Надані Постачальником розрахункові документи підлягають 
оплаті Споживачем протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати 
отримання. 

4.8. Порядок звіряння Обсяги поставленої/спожитої електричної енергії Споживачу 
Постачальник визначає відповідно до даних, отриманих від 
Оператора системи розподілу. 

Для підтвердження заборгованості та/або розрахунків 
Постачальник оформляє та надсилає Споживачу акт звірки 
взаємних розрахунків (щодо вартості спожитої та оплаченої 
електричної енергії). 

Споживач підписує акт звірки взаємних розрахунків та 
повертає його Постачальнику протягом 10 днів з моменту 
отримання. 

У разі непідписання та/або неповернення акту звірки чи 
ненадання мотивованої відмови від підписання акту звірки, 
акт звірки взаємних розрахунків вважається погодженим, а 
розрахунки – підтвердженими. 




