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Додаток №2 
До Договору про постачання 
електричної енергії споживачу  
 

 
 

Постачальник: 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ»  
(код ЄДРПОУ 42056129) 

Споживач: [ЮРИДИЧНА НАЗВА КОНТРАГЕНТА]  
(код ЄДРПОУ_________) 

 
№ 
з/
п 

УМОВИ ТАРИФУ КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

  Ціна Площадка(и) вимірювання споживача Групи «А»: 
Ціна за фактично спожиту електричну енергію розраховується за формулою 
Цфакт = (((В+B1)/W)*/+П+N+T+S)+ПДВ; де «В» – фактична вартість купівлі 
Постачальником обсягів електроенергії енергії на РДД розрахункового місяця; 
«В1» – фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії енергії 
на РДН/ВДР розрахункового місяця, яка наведена на офіційному сайті Оператору 
ринку www.oree.com.ua;; «W» – фактичний обсяг споживання електричної енергії, 
кВт*год; «П» – коефіцієнт прибутковості Постачальника. Для цієї комерційної 
пропозиції П = ______; «N» – розмір компенсації вартості купівлі/продажу 
Постачальником обсягів електричної енергії на балансовому ринку у випадку 
від’ємної/позитивної різниці між замовленим та фактичним обсягом споживання 
Споживача в кожному розрахунковому місяці (розраховується за цінами, що 
складаються на балансовому ринку) з урахуванням збільшення ціни продажу 
коефіцієнтом згідно п.7 цієї комерційної пропозиції; «Т» – тариф на передачу 
електричної енергії оператором системи передачі, затверджений регулятором; 
«S» – витрати Постачальника відповідно до Постанови НКРЕКП від 18.11.2020 
№2124 «Про погодження ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» фіксованого платежу за участь 
на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та тарифу на здійснення 
операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку 
на 2021 рік» (оплата за послуги оператора ринку, адміністратора розрахунків 
внески на регулювання НКРЕКП, акцизний збір, диспетчеризацію, витрати на 
фінансову гарантію та інші обов’язкові витрати постачальника згідно з 
нормативними документами); «ПДВ» - сума податку на додану вартість (ПДВ) 
нараховується згідно Податкового кодексу України. 
«Цфакт» не залежить від Постачальника та може бути змінена без додаткового 
повідомлення Споживача.* 
Площадка(и) вимірювання споживача Групи «Б»: 
Ціна за фактично спожиту електричну енергію розраховується за формулою 
Цфакт = (((В+B1)/W)*/+П+N+T+S)+ПДВ; де «В» – фактична вартість купівлі 
Постачальником обсягів електроенергії енергії на РДД розрахункового місяця; 
«В1» – фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії енергії 
на РДН/ВДР розрахункового місяця, яка наведена на офіційному сайті Оператору 
ринку www.oree.com.ua;; «W» – фактичний обсяг споживання електричної енергії, 
кВт*год; «П» – коефіцієнт прибутковості Постачальника. Для цієї комерційної 
пропозиції П = ______; «N» – розмір компенсації вартості купівлі/продажу 
Постачальником обсягів електричної енергії на балансовому ринку у випадку 
від’ємної/позитивної різниці між замовленим та фактичним обсягом споживання 
Споживача в кожному розрахунковому місяці (розраховується за цінами, що 
складаються на балансовому ринку) з урахуванням збільшення ціни продажу 
коефіцієнтом згідно п.7 цієї комерційної пропозиції; «Т» – тариф на передачу 
електричної енергії оператором системи передачі, затверджений регулятором; 
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«S» – витрати Постачальника відповідно до Постанови НКРЕКП від 18.11.2020 
№2124 «Про погодження ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» фіксованого платежу за участь 
на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та тарифу на здійснення 
операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку 
на 2021 рік» (оплата за послуги оператора ринку, адміністратора розрахунків 
внески на регулювання НКРЕКП, акцизний збір, диспетчеризацію, витрати на 
фінансову гарантію та інші обов’язкові витрати постачальника згідно з 
нормативними документами); «ПДВ» - сума податку на додану вартість (ПДВ) 
нараховується згідно Податкового кодексу України. 
«Цфакт» не залежить від Постачальника та може бути змінена без додаткового 
повідомлення Споживача.* 

  Територія, на якій 
пропонується 
відповідна 
комерційна 
пропозиція 

Україна, в межах здійснення в кожній області відповідним ОСР ліцензованої діяльності 
з передачі електричної енергії місцевими локальними мережами (з розподілу 
електричної енергії). 

  Спосіб оплати Оплата електричної енергії здійснюються Споживачем на поточний рахунок 
Постачальника згідно реквізитів зазначених в Договорі та/або розрахункових 
документах:   
 ________________________________________________________________

______________; 
 Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла в наслідок різниці між 

замовленим обсягом та фактично спожитою електричною енергією, 
визначається після завершення розрахункового періоду. Сума переплати 
Споживача зараховується в якості оплати наступного розрахункового 
періоду, або, за письмовою вимогою Споживача, повертається на його 
поточний рахунок. Сума недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті 
Споживачем не пізніше 5 робочих днів з дня отримання відповідного 
рахунку; 

 Розрахунковим періодом за цією комерційно пропозицією є календарний 
місяць. 

  Термін (строк) 
виставлення 
рахунку за спожиту 
електричну енергію 
та термін (строк) 
його оплати 

Рахунок на попередню оплату заявленого обсягу електричної енергії виставляється 
до 20 числа місяця, що передує розрахунковому періоду. Оплата згідно п.3 цієї 
комерційної пропозиції.  
Рахунок на оплату за фактично спожиту електричну енергію, що не оплачена 
споживачем, виставляється до 12 числа місяця, наступного за розрахунковим та має 
бути оплачений Споживачем у строк, визначений у рахунку, але не пізніше 5 (п’яти) 
робочих днів з моменту отримання рахунку Споживачем. 
Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають 
містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені 
Сторонами, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для 
отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості 
постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки. 

  Подання 
щомісячної 
відомості 

Площадка(и) вимірювання споживача Групи «А»: «Щомісячно, не пізніше 9-00 години 
20-го числа (включно) місяця, що передує місяцю постачання, Споживач зобов’язаний 
надавати Постачальнику відомість про місячне очікуване споживання електричної 
енергії, форма згідно Додатку №1-А до даної Комерційної пропозиції, на електрону 
адресу office@volts.energy та manager@volts.energy файл у форматі EXCEL та 
Скановану копію, за підписом уповноваженої особи Споживача.  
Щоденно, не пізніше 9-00 години дня, що передує дню постачання, Споживач 
зобов’язаний надавати Постачальнику на електрону адресу office@volts.energy та 
manager@volts.energy файл у форматі EXCEL та Скановану копію форми згідно 
Додатку №2 до даної Комерційної пропозиції за підписом уповноваженої особи 
Споживача. 

mailto:office@volts.energy%20/
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У разі не надання Споживачем форми згідно Додатку №2 до даної Комерційної 
пропозиції, Постачальник має право встановити обсяги очікуваного споживання 
Споживача на наступну добу самостійно. В такому разі Постачальник надсилає на 
електронну адресу Споживача, зазначену в заяві-приєднання до умов Договору, 
форму згідно Додаток №2 до даної Комерційної пропозиції в форматі PDF. Відсутність 
відповіді на таке повідомлення протягом 15 хвилин з моменту його відправлення 
вважається мовчазною згодою на встановлені Постачальником погодинних обсяги 
споживання електричної енергії.»; 
Площадка(и) вимірювання споживача Групи «Б»: «Щомісячно, не пізніше 9-00 години 
20-го числа (включно) місяця, що передує місяцю постачання, Споживач зобов’язаний 
надавати Постачальнику відомість про місячне очікуване споживання електричної 
енергії, форма згідно Додатку №1-Б до даної Комерційної пропозиції, на електрону 
адресу office@volts.energy та manager@volts.energy файл у форматі EXCEL та 
Скановану копію, за підписом уповноваженої особи Споживача.  
У разі не надання Споживачем форми згідно Додатку №1-Б до даної Комерційної 
пропозиції, Постачальник має право встановити обсяги очікуваного споживання 
Споживача на наступний місяць самостійно.» 

  Коригування 
замовлених обсягів 

Площадка(и) вимірювання споживача Групи «А»: У разі необхідності Споживач має 
право скоригувати замовлений обсяг купівлі електричної енергії, подавши 
Постачальнику на електронну адресу office@volts.energy та manager@volts.energy 
файл у форматі EXCEL та Скановану копію форми згідно Додатку №2/1 до даної 
Комерційної пропозиції за підписом уповноваженої особи Споживача, не менше, як за 
3 (три) години до початку першої години споживання, яка коригується. У разі не 
надання Споживачем форми згідно Додатку №2/1 до даної Комерційної пропозиції, 
коригування не відбувається.  
У разі необхідності Споживач має право скоригувати замовлений обсяг купівлі 
електричної енергії іншим чином, надавши інформацію Постачальнику для 
самостійного оформлення форми згідно Додатку №2/1 до даної Комерційної 
пропозиції. Після оформлення Постачальник надсилає на електронну адресу 
Споживача, зазначену в заяві-приєднання до умов Договору, форми згідно Додаток 
№2/1 до даної Комерційної пропозиції в форматі PDF. Відсутність відповіді на таке 
повідомлення протягом 15 хвилин з моменту його відправлення вважається 
мовчазною згодою на встановлені Постачальником обсяги коригування електричної 
енергії. 
Оплата вартості додатково замовлених обсягів купівлі електричної енергії 
здійснюється Споживачем самостійно до початку першої години споживання, яка 
коригується в сторону збільшення. У разі відсутності оплати вартості додатково 
замовлених обсягів купівлі електричної енергії у встановлений строк, Постачальник 
має право вважати форми згідно Додаток №2/1 до даної Комерційної пропозиції не 
поданим. 
Постачальник зобов’язується вчинити всі необхідні дії для забезпечення обсягу 
коригування, але не несе відповідальності за неможливість постачання скоригованого 
обсягу, що виникла в зв’язку з відсутністю пропозиції або об’єму на ринку «ВДР» (ДП 
«Оператор ринку»). 
Площадка(и) вимірювання споживача Групи «Б»: У разі необхідності Споживач має 
право скоригувати 
замовлений обсяг купівлі електричної енергії не пізніше 9-00 години дня, що передує 
дню постачання, подавши Постачальнику на електронну адресу office@volts.energy та 
manager@volts.energy файл у форматі EXCEL та Скановану копію форми згідно 
Додатку №2 до даної Комерційної пропозиції, за підписом уповноваженої особи 
Споживача. У разі ненадання форми згідно Додатку №2 до даної Комерційної 
пропозиції коригування не відбувається. 

  Компенсація за 
перевищення 

Площадка(и) вимірювання споживача Групи «А»: Розмір компенсації вартості 
купівлі/продажу Постачальником обсягів електричної енергії на балансовому ринку у 
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фактичного 
споживання від 
замовленого або 
неповного 
використання е/е 
від замовленого 

випадку від’ємної/позитивної різниці між замовленим та фактичним обсягом 
споживання Споживача розраховується, як відношення загальної вартості обсягів 
електричної енергії, що не відповідають замовленим, до загального обсягу 
споживання електричної енергії в місяці постачання. 
Розмір компенсації вартості обсягів електричної енергії, що не відповідають 
замовленим, розраховується наступним чином: 
- Компенсація вартості обсягів електричної енергії, що не відповідають замовленим, 
нараховується при позитивних та негативних відхиленнях від замовленого обсягу, що 
перевищують 0% у кожній розрахунковій годині; 
- Компенсація вартості обсягів електричної енергії, що не відповідають замовленим, 
розраховується, як різниця між фактичними обсягами спожитої електричної енергії, та 
плановими обсягами споживання електричної енергії, які були надані Споживачем або 
сформовані Постачальником відповідно до п. 5 цієї комерційної пропозиції, з 
урахуванням коригувань, здійснених відповідно до п. 6 цієї комерційної пропозиції. 
- Розмір компенсації вартості позитивного значення різниці між замовленими та 
фактично спожитими обсягами електричної енергії розраховується як добуток обсягу 
такої різниці та різниці між ціною електричної енергії за Договором і ціною купівлі 
електроенергії на балансуючому ринку  згідно даних, наведених на офіційному сайті 
Національної енергетичної компанії «УКРЕНЕРГО» www.ua.energy , відповідно до 
Правил ринку для кожної години споживання.  
- Розмір компенсації вартості негативного значення різниці між замовленими та 
фактично спожитими обсягами електричної енергії розраховується як добуток обсягу 
такої різниці та різниці між ціною електричної енергії за Договором і ціною купівлі 
електроенергії на балансуючому ринку згідно даних, наведених на офіційному сайті 
Національної енергетичної компанії «УКРЕНЕРГО» www.ua.energy , відповідно до 
Правил ринку для кожної години споживання.  
- Загальний розмір компенсації вартості обсягів електричної енергії, що не 
відповідають замовленим, складає суму розмірів компенсацій позитивного та 
негативного значень різниці між замовленими та фактично спожитими обсягами 
електричної енергії. 
Загальний розмір компенсацій вартості обсягів електричної енергії, що не 
відповідають замовленим, включається до ціни за фактично спожиту електричну 
енергію відповідно до п.1 цієї комерційної пропозиції. 
Площадка(и) вимірювання споживача Групи «Б»: Розмір компенсації вартості 
купівлі/продажу Постачальником обсягів електричної енергії на балансовому ринку у 
випадку від’ємної/позитивної різниці між замовленим та фактичним обсягом 
споживання Споживача розраховується, як відношення загальної вартості обсягів 
електричної енергії, що не відповідають замовленим, до загального обсягу 
споживання електричної енергії в місяці постачання. 
Розмір компенсації вартості обсягів електричної енергії, що не відповідають 
замовленим, розраховується наступним чином: 
- Компенсація вартості обсягів електричної енергії, що не відповідають замовленим, 
нараховується при позитивних та негативних відхиленнях від замовленого обсягу, що 
перевищують 0% у розрахунковому місяці; 
- Загальний розмір компенсації вартості обсягів електричної енергії, що не 
відповідають замовленим, складає суму розмірів компенсацій позитивного та 
негативного значень різниці між замовленими та фактично спожитими обсягами 
електричної енергії у розрахунковому місяці з урахуванням збільшення ціни продажу 
коефіцієнтом, який формується відповідно до даних профілів споживання (відбору) 
площадок з інтегральним обліком (група Б) з офіційного сайту Національної 
енергетичної компанії «УКРЕНЕРГО» www.ua.energy. 
Загальний розмір компенсацій вартості обсягів електричної енергії, що не 
відповідають замовленим, включається до ціни за фактично спожиту електричну 
енергію відповідно до п.1 цієї комерційної пропозиції 

http://www.ua.energy/
http://www.ua.energy/
http://www.ua.energy/
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  Строк надання акту 
та рахунку за 
фактично спожиту 
електричну енергію 
та строк 
остаточного 
розрахунку 

Постачальник до 12 числа включно місяця, наступного за розрахунковим, оформлює 
Акт купівлі-продажу електричної енергії за місяць та в цей же строк надає його 
Споживачу засобами електронного зв’язку на електронну адресу вказану у заяві-
приєднання до умов Договору. 
Споживач зобов’язаний протягом двох робочих днів підписати Акт купівлі-продажу 
електричної енергії за місяць та один примірник підписаного Акту повернути 
Постачальнику. У разі неповернення Акту протягом 10 календарних днів Акт 
вважається погодженим. 
Разом з Актом купівлі-продажу електричної енергії Постачальник надає рахунок на 
оплату за фактично спожиту електричну енергію, що не оплачена споживачем. 
Оплата рахунку за фактично спожиту електроенергію має бути здійснена Споживачем 
протягом 5 робочих днів від дня його отримання, але не пізніше 17 числа місяця, 
наступного за розрахунковим. 

  Визначення 
способу оплати 
послуг з розподілу 
електричної енергії 

Споживач здійснює оплату послуг з розподілу (передачі) оператору системи розподілу 
напряму/через Постачальника. 

  Розмір пені за 
порушення строку 
оплати 

У разі недотримання порядку та строків проведення розрахунків визначених цією 
комерційною пропозицією, в тому числі попередньої оплати та оплати додатково 
заявлених обсягів купівлі електричної енергії, Споживач зобов'язаний сплатити 
Постачальнику, крім суми заборгованості, пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожен 
день прострочення, а також сплатити 3 відсотки річних та суму інфляційних втрат 
відповідно до вимог ст. 625 ЦК України. 
Зазначені суми сплачуються на поточний рахунок Постачальника, який вказується в 
рахунку, протягом 5 робочих днів з дня отримання рахунку. 

  Зобов’язання з 
компенсації 
споживачу за 
недотримання 
електропостачальн
иком комерційної 
якості надання 
послуг 

Зобов'язання з компенсації споживачу за недотримання Постачальником комерційної 
якості надання послуг встановлюються у відповідності з чинним законодавством. 

  Штраф за 
дострокове 
припинення дії 
договору 

У випадку дострокового припинення (розірвання) Договору з ініціативи Споживача, 
Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику штраф у розмірі вартості 
заявленого прогнозного обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий 
період, у якому Споживачем ініційовано процедуру розірвання Договору, у разі 
наявності у Споживача заборгованості за попередній(і) розрахунковий(і) період(и) 
та/або порушення порядку зміни електропостачальника, що передбачено Розділом 
10 Договору. 

  Строк дії договору 
та умови 
пролонгації 

Договір діє до __________ р. (включно). Договір вважається автоматично 
продовженим до 31 грудня наступного року, якщо жодна із сторін не направила другій 
стороні письмове повідомлення про розірвання договору за 30 днів до дня його 
закінчення. У разі продовження дії Договору Споживач зобов’язаний надати 
Постачальнику Заявку на ліміт постачання електричної енергії на наступний період дії 
Договору. У разі неподання такої Заявки Постачальник має право вважати 
замовленими обсяги електричної енергії, визначені Споживачем у останній поданій 
Споживачем річній Заявці. 

  Урахування пільг, 
субсидій 

Відсутнє 

  Інші умови  Постачальник зобов’язується інформувати Споживача, з яким укладено Договір, про 
зміну в умовах Договору, про закінчення терміну дії, зміну тарифів, суми до сплати по 
рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, строки їх оплати, надсилання 
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попередження про відключення за заборгованість, іншу інформацію, яка стосується 
взаємовідносин Сторін або може бути корисною для Споживача. У разі дострокового 
припинення (розірвання) Договору з ініціативи Споживача, Постачальник має право 
виставити, а Споживач зобов’язаний оплатити додатковий рахунок за результатами 
минулих розрахункових періодів, в якому буде враховано відхилення прогнозних 
обсягів споживання електричної енергії від фактичних. 

 Усі документи (форми, відомості тощо), що подаються Споживачем відповідно до цієї 
Комерційної пропозиції, мають бути подані в установлений строк (термін) та підписані 
уповноваженою особою Споживача. Споживач зобов’язаний надати Постачальнику 
копії документів, що підтверджують повноваження такої особи. Документи (форми, 
відомості тощо), подані Споживачем з порушенням встановлених цією Комерційною 
пропозицією строків (термінів), без підпису уповноваженої особи або за підписом 
особи, повноваження якої не підтверджені, вважаються не наданими. 

1. Договір про постачання електричної енергії споживачу складається з: Додаток 1 до Договору про 
постачання електричної енергії споживачу (Заяви-приєднання); Додаток 1 до Заяви-приєднання до 
договору про постачання електричної енергії споживачу; Додаток 2 до Заяви-приєднання до договору 
про постачання електричної енергії споживачу; Додаток №2 До Договору про постачання електричної 
енергії споживачу (Комерційна пропозиція); Додаток №1-А до даної Комерційної пропозиції; Додаток 
№1-Б до даної Комерційної пропозиції; Додаток №2 до даної Комерційної пропозиції; Додаток №2/1 до 
даної Комерційної пропозиції. 

2. Дана Комерційна Пропозиція вступає в силу з моменту приєднання до умов договору про постачання 
електричної енергії. Всі попередні Комерційні пропозиції втрачають свою юридичну силу. 

3. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за даним Договором будь-якій третій особі без 
попередньої письмової згоди на це іншої Сторони. 

4. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань здійснюється у Єдиному реєстрі податкових 
накладних відповідно до чинного законодавства України. 
 

Постачальник: Споживач: 
ТОВ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ» 
ЕІС код: 56X930000010110G             

[ЮРИДИЧНА НАЗВА КОНТРАГЕНТА] 
 

Юридична адреса: 01014, м. Київ, вул. 
Болсуновська, буд. 13-15 
Поштова адреса: 01014, м. Київ, вул. Катерини 
Білокур, 8/2, а/с 20 
Код ЄДРПОУ 42056129 
ІПН 420561226559 
IBAN: UA793314670000026033300696773 
IBAN: UA123314670000026000300696773  
в АТ «ОЩАДБАНК» 
Телефон/факс: (044) 490 45 58 
e-mail: office@volts.energy 
web-сайт: volts.energy 

Юридична адреса: [Юридична адреса] 
Поштова адреса: [Фактична адреса] 
Код ЄДРПОУ: [Код ЄДРПОУ] 
IBAN: [Номер рахунку] 
в [Банк] 
ІПН [ІПН] 
Телефон/факс: [контакти] 
e-mail: [Ел Адреса] 
 
 
 
 
 

Директор 
 
 
_________________ /М.В. Кива/ 
М.П. (особистий підпис)  (П.І.Б.) 
 
«_____»_______________2021 р. 

[Діючий керівник, посада] 
 
 
___________________ /[Діючий керівник]/ 
  М.П. (особистий підпис)          (П.І.Б.) 
 
«_____»_______________2021 р 
. 

 


