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Додаток № 2  

до Договору про постачання електричної енергії споживачу 

Комерційна пропозиція № 7 
постачальника електричної енергії ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» 

на період з 01.11.2020 р. по 31.12.2020 р. 
 

Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності до норм: 
- Закону України "Про ринок електричної енергії";  
- Правил роздрібного ринку електричної енергії; 
- Правил «ринку добу на перед» та внутрішньодобового ринку; 
- Правил ринку; 
- Кодексу комерційного обліку електричної енергії; 
- Цивільного кодексу України; 
- Господарського кодексу України. 

1. Критерії, яким 
має відповідати 
особа, що обирає 
дану комерційну 

пропозицію 

- споживач є власником (користувачем) об’єкта; 

- наявні у споживача засоби обліку електричної енергії 
забезпечують можливість фіксації загального обсягу споживання 
електричної енергії за розрахунковий період, площадки обліку 
споживача, відповідно до Тимчасового Порядку постанови 
НКРЕКП від 28.12.2018 № 2118, віднесено до групи «б»; 

- споживач приєднався до умов договору споживача про надання 
послуг з розподілу (передачі) електричної енергії; 

- відсутність заборгованості за спожиту електричну енергію перед 
іншим постачальником або наявність договору реструктуризації 
такої заборгованості, умови якого виконуються належним 
чином; 

- якщо в процесі виконання договору Постачальником буде 
встановлено невідповідність Споживача обраній комерційній 
пропозиції, Споживач має обрати іншу комерційну пропозицію, 
про що повідомляє Постачальника шляхом надання відповідної 
заяви-приєднання протягом 5 робочих днів з дати отримання 
відповідного повідомлення Постачальника про невідповідність 
обраної Споживачем комерційної пропозиції та необхідність 
обрання іншої. За спірні періоди Постачальник має право 
здійснити перерахунок за цінами іншої комерційної пропозиції, 
обраної Споживачем шляхом подання останнім у вищевказані 
строки відповідної заяви-приєднання чи визначеною 
Постачальником самостійно після збігу встановленого для 
подання заяви-приєднання строку: на 6-тий робочий день з дати 
отримання Споживачем відповідного повідомлення 
Постачальника про невідповідність обраної Споживачем 
комерційної пропозиції та необхідність ним обрання іншої. При 
цьому Споживач в момент надання Постачальнику відповідної 
заяви-приєднання підтверджує та надає свою беззаперечну згоду 
Постачальнику, у разі встановлення останнім про 
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невідповідність обраної Споживачем комерційної пропозиції, та 
відсутності відповідної заяви-приєднання  Споживача у 
вищевказані строки до іншої комерційної пропозиції, здійснити 
Постачальником самостійно перерахунок за спірні періоди за 
цінами іншої комерційної пропозиції. 

2. Ціна  1. Ціна (тариф) за фактично спожиту електричну енергію (без 
урахування ПДВ) розраховується за формулою: 

  Цфакт = ЦСрЗВ + ТП +ТОСП,  
де:  
  ЦСрЗВ – ціна закупівлі електричної енергії на всіх сегментах 

ринку у відповідному розрахунковому періоді з урахуванням тарифу на 
здійснення операцій купівлі-продажу на ринку, інших обов’язкових 
витрат та платежів, що передбачені законодавством. 

Середньозважена ціна закупівлі розраховується з урахуванням 
даних щодо графіку погодинного споживання за площадками групи «б» 
всіх споживачів Постачальника, грн.кВт*год.; 

  ТП – тариф постачальника електричної енергії, встановлюється у 
розмірі 0,05 грн. кВт*год; 

  ТОСП – тариф на послугу з передачі електричної енергії ОСП ДП 
«НЕК Укренерго» (ціна регульованих послуг), грн. кВт*год; 

       
2. Вартість очікуваного обсягу споживання електричної енергії на 

відповідний розрахунковий період визначається Споживачем 
самостійно за формулою: 

ВОО = Wзаяв * Цфакт 
де: 
ВОО – вартість очікуваного обсягу споживання електричної енергії; 
Wзаяв – заявлений обсяг споживання електричної енергії; 
Цфакт – фактичний тариф електричної енергії найближчого 

минулого закритого розрахункового періоду. 
3. Для нових споживачів в перший розрахунковий період вартість 

очікуваного обсягу споживання електричної енергії на відповідний 
розрахунковий період визначається за формулою: 

ВОО = Wзаяв * (ЦРДН+ ТП+ТОСП+ТОР)  
де: 
ЦРДН – фактичні погодинні ціни купівлі-продажу електричної 

енергії на ринку «добу наперед» найближчого минулого закритого 
розрахункового періоду; 

ТП – тариф постачальника електричної енергії (відповідно до п. 2 
цієї комерційної пропозиції); 

ТОСП – тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора 
системи передачі (ціна регульованих послуг); 

ТОР – тариф на послугу ДП «Оператор ринку» (ціна регульованих 
послуг). 

Остаточна вартість спожитої електричної енергії за розрахунковий 
місяць визначається за формулою: 

Остаточна вартість = Wфакт * (ЦСрЗВ + ТП +ТОСП) + Кориг 
Wфакт – фактичний погодинний обсяг спожитої електроенергії, 

отриманий від відповідного АКО, ОСР, ОСП; 
Кориг – можливість коригування попередніх розрахункових 

періодів у випадку отримання від ОСР скоригованих даних, розрахунку 
небалансів у відповідності до ККО, ПРРЕЕ та інші випадки зміни 
тарифів регульованих послуг, відповідно до чинного законодавства. 

Інформація про погодинні середньозважені ціни купівлі-продажу 
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електроенергії (ЦРДН) та ціни (тарифи) регульованих послуг, 
публікуються в Особистому кабінеті Споживача та на офіційному веб-
сайті Постачальника.  

Остаточний розрахунок Споживача за електричну енергію за 
розрахунковий період здійснюється на підставі самостійно отриманого 
Споживачем у Постачальника рахунка, в якому зазначаються суми до 
сплати за використану електричну енергію, в строки встановлені п.5 
цієї комерційної пропозиції. 

Вартість спожитої електроенергії у розрахунковому періоді може 
додатково включати в себе усі обов’язкові податки (крім ПДВ, який 
обліковується окремо), збори та платежі, що передбачені правилами 
ринків електроенергії та законодавством України. 

На визначену вартість обсягу споживання електричної енергії 
нараховується 20% ПДВ. 

3. Спосіб оплати Розрахунковим періодом є 1 календарний місяць. 
Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем плановими 

платежами з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично 
відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку.  

Планові платежі здійснюється в наступному порядку: 
- 1-й платіж за 2 банківських дня до 25 числа місяця, що передує 

розрахунковому у розмірі 25% вартості заявленого обсягу споживання 
електричної енергії на відповідний розрахунковий період; 

- 2-й платіж за 2 банківських дня до 5 числа розрахункового 
місяця у розмірі 25% вартості заявленого    обсягу споживання 
електричної енергії на відповідний розрахунковий період; 

- 3-й платіж за 2 банківських дня до 10 числа розрахункового 
місяця у розмірі 25% вартості заявленого обсягу споживання 
електричної енергії на відповідний розрахунковий період; 

- 4-й платіж за 2 банківських дня до 17 числа розрахункового місяця 
у розмірі 25% вартості заявленого обсягу споживання електричної 
енергії на відповідний розрахунковий період. 

В разі, якщо здійснені платежі за електричну енергію, спожиту в 
розрахунковому періоді, перевищують вартість фактично спожитої 
електричної енергії, сума переплати зараховується, як попередня оплата 
вартості очікуваного обсягу споживання електричної енергії 
наступного розрахункового періоду. 

Сума переплати Споживача, яка виникла внаслідок різниці мж 
здійсненою попередньою оплатою та фактичною вартістю спожитої 
електричної енергії, визначається після завершення розрахункового 
місяця.  

Оплата здійснюється на рахунок Постачальника зі спеціальним 
режимом використання, зазначений у Договорі, або розрахункових 
документах. 

У платіжному документі у реквізиті «Призначення платежу» 
повинна бути вказана назва Споживача, характер платежу (попередня 
оплата, остаточний розрахунок, штрафні санкції і т.п.), період, за який 
здійснюється оплата. 

Якщо дата оплати припадає на вихідний, святковий або останній 
банківський день місяця, днем для здійснення платежу вважається день, 
що передує вихідному, святковому та останньому банківському дню 
місяця. Датою здійснення оплати є дата надходження коштів на 
рахунок Постачальника. 

У разі відсутності графіка погашення заборгованості та при 
відсутності у платіжному документі у реквізиті «Призначення платежу» 
посилань на період, за який здійснюється оплата, або перевищення 
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суми платежу, необхідної для цього періоду, кошти, перераховані 
Споживачем за електричну енергію, Постачальник має  право 
зарахувати як погашення існуючої заборгованості Споживача з 
найдавнішим терміном її виникнення. 

Акт прийняття-передавання товарної продукції оформлюється 
Постачальником та надається Споживачу засобами електронного 
зв'язку на адресу електронної пошти, вказаної у заяві-приєднання. За 
необхідності Споживач самостійно отримує акт прийняття-передавання 
в центрі обслуговування Сспоживачів. У випадку не повернення 
Споживачем акту прийняття-передавання протягом десяти днів з дня 
його направлення він вважається підписаним та узгодженим сторонами, 
якщо в цей же строк Споживачем не буде надано обґрунтованих 
заперечень. 

4. Оплата послуг з 
розподілу 

електричної енергії 

Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється 
Споживачем Оператору системи розподілу самостійно. 

5. Термін надання 
рахунку за спожиту 
електричну енергію 

та термін його 
оплати 

Рахунок на проведення остаточного розрахунку самостійно 
отримується Споживачем до 10 числа місяця (включно), наступного за 
розрахунковим. Рахунки, виставлені Постачальником відповідно до 
умов Договору (попередня оплата, остаточний розрахунок, тощо) 
надаються, уповноваженому представнику Споживача під його підпис 
на екземплярі рахунка, що залишається у Постачальника.  

У разі не отримання представником Споживача рахунків для 
здійснення, передбачених умовами Договору платежів, відповідні 
рахунки  направляються Споживачу поштовим зв'язком, кур'єром, або 
направляються Постачальником за допомогою інтернет-сервісу на 
електронну адресу Споживача, вказану у заяві-приєднанні. 

У разі неотримання Споживачем рахунку у визначені цією 
комерційною пропозицією строки не з вини Постачальника, рахунок за 
фактично спожиту електричну енергію вважається отриманим 
споживачем 12 числа місяця, наступного за звітним. 

Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути здійснена 
Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не більше ніж протягом  
5 робочих днів від дати його отримання Споживачем. 

6. Розмір пені за 
порушення строку 

оплати та/або 
штраф 

 

За внесення будь-яких платежів, передбачених умовами Договору, з 
порушенням термінів, 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, нарахованої  протягом 
всього періоду прострочення зобов’язання, та  3% річних від суми 
боргу. 
Суми пені, 3% річних, інфляційних зазначаються у розрахунковому 
документі окремим рядком, та повинні бути сплачені протягом 5 
робочих днів від дня його отримання Споживачем. 

7. Узгодження та 
коригування 

обсягів постачання 

Для прогнозування попиту та забезпечення обсягів закупівлі 
електричної енергії на наступний календарний рік, Споживач не 
пізніше 1 листопада поточного року надає Постачальнику відомості 
щодо прогнозованих (очікуваних) обсягів споживання електричної 
енергії по об’єкту (об’єктам) Споживача за формою «Відомість про 
обсяги очікуваного споживання електричної енергії», розміщеною на 
сайті постачальника. Заявлені обсяги споживання повинні об’єктивно 
відображати прогнозоване споживання електроенергії або бути 
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максимально наближеними до фактичних обсягів споживання у 
відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних 
періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам 
поточного року.  

У разі ненадання Споживачем «Відомостей про обсяги очікуваного 
споживання електричної енергії» у встановлений термін, обсяги 
постачання електричної енергії Споживачу у відповідному 
розрахунковому періоді встановлюються Постачальником самостійно 
за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного 
року. Якщо фактичне значення обсягу спожитої електричної енергії за 
відповідний розрахунковий період попереднього року дорівнює нулю, 
замовлений обсяг споживання електричної енергії визначається на 
основі фактичного обсягу спожитої електричної енергії у першому, 
наступному за відповідним, розрахунковому періоді попереднього 
року, споживання в якому більше нульового значення. 

Відповідне повідомлення надається Споживачем шляхом 
направлення електронного листа на адресу електронної пошти: 
Esd@zpep.com.ua, з одночасним направленням заявки у паперовому 
вигляді засобами поштового зв’язку або нарочно. 

 У випадку необхідності коригування раніше замовленого 
(прогнозованого) обсягу споживання електричної енергії, Споживач 
надає Постачальнику повідомлення про скориговані замовлені обсяги 
споживання електричної енергії на наступний розрахунковий період не 
пізніше ніж за 3 робочих дні до початку розрахункового місяця. 
Відповідне повідомлення надається Споживачем шляхом направлення 
електронного листа на адресу електронної пошти: esd@zpep.com.ua, з 
одночасним направленням заявки у паперовому вигляді засобами 
поштового зв’язку або нарочно за формою «Зразок звернення 
Споживача щодо коригування обсягів постачання». 

У разі об’єктивної потреби, Споживач має право протягом 
розрахункового періоду, але не пізніше ніж за 2 робочих дня до 19 
числа розрахункового місяця, скоригувати обсяги постачання 
електричної енергії. Скоригований місячний обсяг купованої 
електричної енергії не повинен відрізнятись більш ніж на 25 % в бік 
збільшення від початкового заявленого обсягу купівлі електроенергії. 

Підставою для збільшення обсягу постачання електричної енергії у 
розрахунковому періоді, є наявність письмового звернення Споживача 
до Постачальника, надане у встановлений термін, та надходження на 
рахунок Постачальника 100% попередньої оплати додатково заявленого 
обсягу електричної енергії. 

Постачальник має право відмовити Споживачу в разі не здійснення 
попередньої оплати додатково заявлених обсягів електричної енергії. 

8. Штраф за 
дострокове 

припинення дії 
договору 

У випадку не повідомлення або повідомлення з порушенням строків 
Постачальника про дострокове припинення договору Споживачем, 
Споживач сплачує штраф в розмірі вартості електричної енергії, 
спожитої за попередній розрахунковий період, який передував даті 
отримання Постачальником інформації про припинення дії (розірвання) 
договору (направлене споживачем, адміністратором комерційного 
обліку, оператором системи  тощо). 

Штрафні санкції передбачені даним розділом Комерційної 
пропозиції не застосовуються у випадку, якщо договір буде розірвано у 
разі незгоди споживача із новими умовами договору, запровадженими 
Постачальником, за умови, що Споживачем буде надано відповідне 
повідомлення Постачальнику не пізніше ніж за 3 робочих дні до 
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початку розрахункового періоду, з якого такі умови запроваджуються. 

9. Можливість 
надання пільг, 

субсидій  

Не надаються. 

10. Розмір 
компенсації 

Споживачу за 
недодержання 

Постачальником 
комерційної якості 

послуг 

Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості 
надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному 
Регулятором. 

11. Строк дії 
договору 

Для споживачів, що приєднуються до Договору на умовах цієї 
Комерційної пропозиції, Договір набирає чинності з дня наступного за 
днем отримання ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» заяви-
приєднання Споживача до умов договору про постачання електричної 
енергії споживачу, в якій вказано про обрання Комерційної пропозиції 
№7, якщо протягом трьох робочих днів споживачу не буде повідомлено 
про невідповідність критеріям обраної комерційної пропозиції.  

У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання до Договору на 
об’єкт Споживача було припинено/призупинено постачання 
електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) 
електричної енергії, то постачання здійснюється після відновлення, у 
встановленому законодавством порядку, надання відповідних послуг. 

Для споживачів, які станом на 01.01.2020 р. мали укладений договір 
про постачання електричної енергії споживачу, постачання електричної 
енергії на умовах даної Комерційної пропозиції здійснюється з 
01.11.2020 року. 

Договір, в частині постачання електричної енергії, діє виключно у 
межах строку дії договору споживача про надання послуг з розподілу, 
враховуючи розповсюдження його дії на окремі точки розподілу (за 
наявності декількох точок розподілу). Договір вважається продовженим 
на 2021 р., якщо за 21 день до 31.12.2020 р. жодна зі Сторін не заявить 
про припинення його дії або перегляд його умов. 

12. Можливість 
постачання 
захищеним 
споживачам 

Постачання електричної енергії захищеним споживачам 
допускається. 

13. Інші умови Звіряння обсягу спожитої електричної енергії проводиться у 
довільній формі не пізніше ніж 3-го числа місяця наступного за 
розрахунковим, шляхом повідомлення Споживачем Постачальнику 
фактичного обсягу електроспоживання, що зазначений у Звіті, який 
надається Споживачем оператору системи розподілу у відповідності до 
умов Договору надання послуг з розподілу електричної енергії з 
відповідним ОСР. 

Постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії, 
оператор електричної мережі та адміністратор комерційного обліку 
мають право доступу до вузла обліку електричної енергії споживача 
для виконання ними своїх обов'язків відповідно до Кодексу 
комерційного обліку електричної енергії. 

Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та 






