
 
Додаток №2 
до договору про постачання 

електричної енергії 

споживачу  

від «__» ________ 2019 р 

 

Публічна комерційна пропозиція з урахуванням вимог «Нового ринку електроенергії» 

 № ___________КП 

Споживач: ______________________ «_______________» 

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНК-ГРУП», 

яке здійснює діяльність на території України на підставі ліцензії на впровадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 16.11.2018 

р. № 1439 пропонує розглянути наступну комерційну пропозицію. 

Ця комерційна пропозиція розроблена у відповідності до норм Закону України «Про ринок 

електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, Правил роздрібного ринку електричної енергії, 

затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 за № 312 (далі – ПРРЕЕ) та Правил ринку, 

затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 307 (далі – ПР). 

Обов’язковою умовою постачання електричної енергії Споживачу є відсутній факт набуття 

Споживачем, статусу «Переддефолтний» або «Дефолтний» у відповідності до Закону України «Про 

ринок електричної енергії» та ПР. 

Територія діяльності: ТОВ «ОНК-ГРУП» здійснює діяльність з постачання електричної енергії на 

території України на підставі укладених з відповідними Операторами систем розподілу/передачі 

(далі-Оператори) Договорів електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачу) 

електричної енергії.  

Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії як товарної продукції. 

1. Вартість електроенергії - Ц для Споживача за розрахунковий період (місяць) визначається на рівні 
вартості закупівлі електроенергії – Цз, придбаної Постачальником для потреб об’єктів Споживача, 
збільшеної на тариф передачі НЕК «Укренерго» - Т , величину винагороди Постачальника у 

відсотковому значенні - Мп , та коефіцієнту небалансів Кнб.                                                                                        

 Ц = (Цз + Т + Мп) + (1,1 * Кнб ) 

Мп= Цз*7% 
* Кнб – Величина небалансу,%, (якщо небаланс, складає (+/- ) 15% - Кнб=0). 

Ціна закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку включає збори та платежі (крім ПДВ), що 

передбачені законодавством, правилами Оптового ринку електроенергії та іншими нормативними 

документами. 

Тариф передачі визначається НЕК «Укренерго». У разі перерахування вартості НЕК «Укренерго» 

Постачальник має право виставити перерахунок, у тому числі за попередні періоди, а Споживач 

зобов’язаний сплатити таких рахунок його протягом 5 банківських днів. 

2. Спосіб оплати: 

2.1. Споживач здійснює оплату за електроенергію до початку розрахункового періоду попереднім 

платежем 100% вартості договірної величини споживання електричної енергії згідно з додатком до 

Заяви-приєднання «Реєстр точок комерційного обліку електричної енергії споживачів балансуючої 

групи Постачальника», або вартості величини очікуваного споживання на підставі рахунку на 



 
попередню оплату Постачальника або самостійно, грошовими коштами на рахунок Постачальника, 

з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично спожиту 

електричну енергію відповідно до п. 2.3. комерційної пропозиції. Терміни здійснення 

попереднього платежу визначається сторонами додатково, але не пізніше 20 числа місяця, що 

передує розрахунковому. 

2.2. Розмір попередньої оплати визначається з урахуванням п.1 комерційної пропозиції, розмір 

попередньої оплати зазначається Постачальником у рахунку на попередню оплату. 

При цьому, за результатом минулих розрахункових періодів, враховуючи відхилення прогнозованих 

значень від фактичної ціни та обсягів споживання. Постачальник має право врахувати виниклу 

різницю у формулі остаточного розрахунку ціни в рахунках за наступні розрахункові періоди 

відповідно до п. 2.3. комерційної пропозиції. 

2.2.1. Після закінчення розрахункового періоду остаточний розрахунок (перерахунок) здійснюється 

на підставі п. 1 цієї Комерційної пропозиції за фактичним обсягом споживання електричної енергії з 

використанням у формулі фактичної закупівельної вартості електричної енергії, що закуплена 

Постачальником для Споживача за результатами розрахункового періоду. 

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

оплатити Постачальнику додатковий рахунок за результатами минулих розрахункових періодів, в 

якому Постачальником буде враховано відхилення прогнозованих від фактичних значень, щодо ціни 

та обсягів споживання. 

2.3. Розрахунковим вважається період з числа розрахункового періоду до такого ж числа наступного 

місяця. Розрахунковий період прирівнюється до календарного місяця. 

Оплата за резервування обсягу електричної енергії на покриття аварійної броні та екологічної броні 

не включається до попередньої оплати і оплачується Споживачем окремо до початку розрахункового 

періоду авансовим платежем, сума якого визначається Споживачем самостійно. 

3. Визначення обсягів спожитої електроенергії: Обсяги спожитої та розподіленої електричної енергії 

визначаються Оператором. 

4. Термін надання рахунку за спожиту електроенергію та термін його оплати: по закінченню 

розрахункового місяця Постачальник надає Споживачу рахунок на оплату за фактичні обсяги 

споживання електроенергії у попередньому місяці. Споживач здійснює оплату протягом 5 

банківських днів від дня отримання рахунку, безготівковими грошовими коштами на рахунок 

Постачальника, але не пізніше ніж до 12 числа місяця, що слідує за розрахунковим. 

Якщо фактичне споживання електричної енергії виявиться більшим ніж очікуване, різниця між сумою 

планових платежів та вартістю фактично спожитої електроенергії має бути сплачена протягом 5 

банківських  днів з дня формування/отримання рахунків за фактично використану у розрахунковому 

періоді електричну енергію. 

Якщо фактичне споживання електричної енергії виявиться меншим ніж очікуване, надлишкові кошти 

зараховуються як оплата наступних періодів. 

5. Оплата послуг з розподілу (передачі) електричної енергії мережами Оператора системи: 
Споживач сплачує через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати Постачальником до 
Оператора чи безпосередньо  Оператору. 
5.1. Сторони зобов’язані відшкодувати збитки, понесені іншою Стороною внаслідок порушення умов 
Договору та дійсної комерційної пропозиції. 
6. Врегулювання небалансів електричної енергії з урахуванням вимог «Нового ринку 
електроенергії».  



 
Споживач зобов’язаний нести фінансову відповідальність за небаланси внаслідок недотримання 
щогодинного споживання планового обсягу електроенергії у звітному місяці на підставі виставленого 
рахунку. 
6.1.Споживач зобов’язаний не пізніше 18 числа місяця, що слідує за звітним місяцем, відшкодувати 
Постачальнику у повному обсязі збитки, понесені Постачальником внаслідок недотримання 
Споживачем щогодинного споживання планового обсягу електроенергії у звітному місяці на підставі 
виставленого рахунку. 
При цьому, загальна сума збитків, які відшкодовуються Споживачем, не повинна перевищувати 
та/або бути меншою суми реальних збитків Постачальника за недотримання Споживачем 
щогодинного планового обсягу споживання електричної енергії. 
6.1.1. Постачальник не враховує відхилення від щогодинного споживання планового обсягу 
електроенергії Споживача у звітному місяці у розмірі, що дорівнює +/- 15% (як відхилення у більшу 
сторону спожитої електричної енергії, так і недоспоживання заявленої електричної енергії у 
розмірі п’ятнадцять відсотків) від  договірної величини споживання електричної енергії відповідно 
до Заяви-приєднання. Обсяг небалансів електричної енергії розраховується за наступною формулою: 
  Vнб. = Vзаявл. – Vспож. 

де: 
Vнб. - обсяг небалансів; 
Vзаявл.- заявлений обсяг споживання електричної енергії відповідно до Заяви-приєднання; 
Vспож. - фактичний обсяг споживання електричної енергії протягом розрахункового місяця. 
6.2. Постачальник зобов’язаний повідомляти результати розрахунків небалансів електричної енергії. 
7.  Розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф: У разі несвоєчасної оплати обумовлених 
даним Додатком платежів, Постачальник електричної енергії проводить Споживачу нарахування, які 
передбачені чинним законодавством України за весь час прострочення зокрема: 
- пеня у розмірі 0,5% за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки 

НБУ від суми боргу, що діяла в період, за який здійснюються нарахування; 

- нарахування сплачуються на поточний рахунок Постачальника електричної енергії, який 

вказується в рахунках, протягом 5 банківських днів з дня їх отримання. 

8. Коригування замовлених величин споживання електричної енергії:  

8.1. У разі необхідності споживач може скоригувати замовлений обсяг купівлі електричної енергії 

шляхом надання Постачальнику скорегованої заяви (погодинний графік споживання) на електронну 

адресу, що зазначена у реквізитах цієї Комерційної пропозиції не пізніше, ніж за 3 календарних дні 

до дати запланованих змін об’ємів споживання електричної енергії. 

8.2. Відомості про скореговані замовлені обсяги купівлі електричної енергії отримані пізніше, ніж у 

строк, який зазначено в п.8.1. не розглядаються. 

9. Розмір компенсації Споживачу за недодержанням Постачальником якості надання 

комерційних послуг: за недодержання Постачальником комерційної якості послуг компенсація за 

недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, 

визначеному постановою НКРЕКП № 375 від 12.06.2018 року. 

10. Податкові зобов’язання. Поставки електричної енергії Споживачу мають ритмічний характер, 

відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України Продавець складає зведені податкові накладні не пізніше останнього дня місяця, в якому 

отримано кошти з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця, у разі якщо 

операції з постачання електричної енергії мають безперервний або ритмічний характер. Продавець 

зобов’язаний з дотриманням вимог діючого законодавства (з використанням відображеної у 

встановленому порядку цифрового підпису уповноваженої Продавцем особи та спеціалізованого 



 
програмного забезпечення, яке використовується для реєстрації податкових накладних), провести 

реєстрацію податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 (п’ятнадцяти) 

календарних днів з дати складання. 

11. Термін дії цієї публічної комерційної пропозиції: початок - _________ р.; кінець – __________ р. 

Не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення терміну дії дійсної комерційної пропозиції, Постачальник 

здійснить оприлюднення на власному веб-сайті «Публічної комерційної пропозиції для споживачів 

№ ___________КП в новій редакції. Споживач має або погодитись з запропонованою 

Постачальником публічною комерційною пропозицією в новій редакції (шляхом її підписання та 

здійснення оплати рахунку на суми авансу, 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 нової 

«Публічної комерційної пропозиції для споживачів ___________КП» 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. Постачальник повідомляє,  що Споживач при будь-якому збільшенні  ціни (збільшені ціни у 

комерційній пропозиції в новій редакції), має право після її оприлюднення або отримання 

Повідомлення про це від Постачальника, припинити дію договору без сплати будь-яких штрафних 

санкцій чи іншої фінансової компенсації Постачальнику, якщо Споживач не приймає нові умови. 

12. Термін дії договору про постачання електричної енергії: Договір про постачання електричної 

енергії споживачі набирає чинності з моменту погодження (акцептування) Споживачем заяви-

приєднання, яка є додатком 1 до Договору, підписання комерційної пропозиції, яка є додатком 2 до 

Договору та сплаченого рахунку Постачальника. Договір на умовах цієї комерційної пропозиції 

укладається на строк до ____________ року, а в частині розрахунків договір діє до повного їх 

виконання. Договір вважається продовженим  кожний наступний календарний рік, якщо за 30 

календарних днів до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про 

припинення його дії, і так щоразу.  

Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати Договір достроково, у випадку 

наявності боргу на 29 число місяця що передує розрахунковому, за умови що Постачальник сповістив 

належним чином за 5 календарних днів Споживача про можливе розірвання цього Договору. 

13. Штраф за дострокове припинення дії договору: Споживач, який має чинний договір про 

постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, зобов’язаний в 

розрахунковому періоді в якому ініційовано дострокове розірвання договору, окрім фактично 

спожитих обсягів електроенергії, сплатити штраф за дострокове припинення дії договору. Штраф 

сплачується в тому випадку коли повідомлення Постачальника про дострокове припинення договору 

здійснено пізніше ніж за 21 календарний день до передбачуваної дати дострокового припинення 

терміну (строку) дії чинного договору у розмірі вартості електричної енергії, заявленої Споживачем, 

як прогнозований договірний обсяг споживання в місяці, в якому було подано повідомлення про 

дострокове припинення дії договору. 

Сторони домовились, що у разі звернення Споживача (розірвання договору, припинення його дії, 

тощо) щодо повернення йому переплати, що виникла за Договором про постачання електричної 

енергії споживачам, Постачальник зобов’язаний повернути кошти у строк передбачений ПРРЕЕ. 

14. Урахування пільг, субсидій: Не надаються. 



 
15. 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. 

Інше: 

Споживач має можливість провести оплату у зручний спосіб за вибором: 

- платіжною карткою; 

- безготівковими коштами в центрі обслуговування споживачів, банках або через інші сервіси 

прямих платежів; 

- з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг); 

- в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством України. 

Споживачу надається можливість обміну документами  з використанням мережі Інтернет як з 

використанням електронного цифрового підпису (далі- ЕЦП), так і без застосування ЕЦП. 

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

- поштовим відправленням; 

- особисто; 

- електронною поштою; 

- іншим способом. 

Про зміну будь-яких умов договору споживача про постачання електричної енергії Постачальник 

проінформує Споживача одним з наступних способів: 

- засобами електронного зв’язку; 

- в центрі обслуговування 

Споживач має можливість ознайомитись з формою Договору про постачання електричної енергії 

споживачу та додатками до договору на офіційному сайті ТОВ «ОНК-ГРУП» -https://www.onk-

group.com/uk/ . 

16. Порядок звіряння спожитої електричної енергії: звіряння фактичного обсягу спожитої 

електричної енергії проводиться на останній день місяця постачання. 
Постачальник 

ТОВ «ОНК-ГРУП» 

ЕІС код: 56X9300000107905 

65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська буд. 11, 

корп. А 

Код ЄДРПОУ: 37872468 

р/р: UA703287040000026004054315228 в ПАТ 

КБ «ПРИВАТБАНК», 

МФО: 328704 

р/р UA443282090000026005010022043 в АБ 

"ПІВДЕННИЙ" 

МФО: 328209 

ІПН 378724615538 

Св-во ПДВ: № 200011044 

Контактний e-mail: office@onk-group.com 

Тел/факс: (048) 737-87-81 

Директор  

 

____________________/Мілевський В.В. 

М.П. 

Споживач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

_________________________/____________/ 

 

М.П. 

 

https://www.onk-group.com/uk/
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