
Додаток № 2 

до договору про постачання 

електричної енергії споживачу 

від «___________    _»         р.  

 

Комерційна пропозиція № 1 «ФАКТ» 

постачальника електричної енергії 

ТОВ «ЮГ-ГАЗ» 

на період постачання січень  2021 р. 

 
1. Критерії, яким має 

відповідати особа, що 

обирає дану 

комерційну 

пропозицію 

- споживач є власником (користувачем) об’єкта; 

- наявні у споживача засоби обліку електричної енергії 

відповідають вимогам Комерційного обліку та мають бути 

адаптовані з системою комерційного обліку Оператора системи 

розподілу; 

- наявні у споживача засоби обліку електричної енергії  

забезпечують можливість фіксації обсягу погодинного 

споживання електричної енергії (АСКОЕ, ЛУЗОД – 

атестовані, знаходяться в робочому стані); 

- споживач приєднався до умов договору споживача про надання 

послуг з розподілу (передачі) електричної енергії; 

- відсутність заборгованості за спожиту електричну енергію перед 

іншим постачальником. 
2. Порядок 

розрахунку ціни 

Споживач здійснює оплату електричної енергії за тарифом: без ПДВ 

2833,35 грн., крім того ПДВ 20% 566,67 грн., разом з ПДВ   3400,02 (три 

тисячі чотириста) грн. 2 коп.    за 1 мВт*год 

3. Спосіб оплати Розрахунковим періодом є календарний місяць. 

Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі 

післяплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично 

відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку.  

Платіж у розмірі 100% вартості фактичного обсягу електричної 

енергії на відповідний розрахунковий період здійснюється  в порядку, 

визначеному у п. 5. 

Остаточний розрахунок Споживача за електричну енергію за 

розрахунковий період здійснюється відповідно до фактичного обсягу 

електричної енергії, визначеного за показами розрахункових засобів 

обліку, на підставі виставленого рахунка Споживачу Постачальником, в 

якому зазначаються суми до сплати за використану електричну енергію. 
4. Оплата послуг з 

розподілу 

електричної енергії 

Оплата за послугу з розподілу електричної енергії здійснюється 

Постачальником. 

5. Термін надання 

рахунку за спожиту 

електричну енергію 

та термін його 

оплати 

Рахунок на проведення остаточного розрахунку надається до 8 числа 

місяця, наступного за розрахунковим. 

Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути здійснена 

Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не більше  5 робочих днів 

від дати його отримання Споживачем.  
6. Розмір пені за 

порушення строку 

оплати та/або штраф 

 

За внесення 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 повинні бути сплачені протягом 5 

робочих днів від дня отримання Споживачем письмової  вимоги 

Постачальника. 



7. Погодження 

(коригування) 

договірних обсягів 

споживання 

електричної енергії 

Коригування договірних обсягів споживання електричної енергії 
здійснюється Споживачем  в порядку встановленому Договором. 

8. Штраф за 

дострокове 

припинення дії 

договору 

Штраф не застосовується. 
 

9. Інші умови   З урахуванням положень Податкового кодексу постачання 
електричної енергії Споживачу відповідно до умов цього Договору, 
носить безперервний та ритмічний характер. Відповідно до статті 201 
Податкового кодексу, Постачальник складає та надає Споживачу 
податкову накладну та розрахунок коригування до податкової накладної, 
в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, 
визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої 
особи та реєструє її в Єдиному реєстрі податкових накладних у 
встановлений Податковим Кодексом термін. 
На дату виникнення податкових зобов'язань (з урахуванням положень п. 

44 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 

кодексу) та пункту 19 Порядку заповнення податкової накладної, 

затвердженої Міністерством фінансів України від 31.12.2015 №1307 (із 

змінами та доповненнями), Постачальник складає не пізніше останнього 

дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на 

кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з 

урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця. Якщо 

станом на дату складення зведеної податкової накладної сума коштів, що 

надійшла на поточний рахунок Постачальника за електричну енергію 

перевищує вартість фактично поставленого обсягу електричної енергії 

протягом розрахункового місяця, таке перевищення вважається 

попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова 

накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця. 
10.Термін  дії 

Договору та умови  

пролонгації 

Період  постачання за даною  комерційною  пропозицією: січень 2021р. 
Дія договору  може бути  пролонгована за взаємною  згодою  сторін за 
умови підписання Споживачем комерційної пропозиції на наступний 
місяць.  
 

 

 

_____________________        ________________       _____________ _________________ 

(найменування споживача)        (ПІБ уповноваженої        (підпис, м.п.)             (дата) 

                                                        особи  споживача) 


