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Додаток 1  

до публічного Договору про 

постачання електричної енергії 

споживачу 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 1-С 

постачальника електричної енергії 

ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ» 

 
Дана Комерційна пропозиція розроблена відповідно до Закону України «Про ринок 

електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 

Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312 із змінами та доповненнями (далі – ПРРЕЕ). 

Критерії, яким має відповідати споживач для можливості обрання цієї 

Комерційної пропозиції: 

-  споживач є діючим суб’єктом господарювання; 

-  споживач є власником (користувачем) об’єкта, на який здійснюється електропостачання; 

- споживач є стороною діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) 

електричної енергії; 

-  наявний облік електричної енергії відповідає вимогам Комерційного обліку та  забезпечує 

можливість застосування цін (тарифів), передбачених даною Комерційною пропозицією; 

- у Споживача відсутня неврегульована та/або прострочена заборгованість за договором про 

постачання електричної енергії перед іншим постачальником або про надання послуг системи 

розподілу/передачі; 

- середньомісячний обсяг споживання за останні 12 розрахункових періодів від 15 МВт·г. 

до 50 МВт·г. 

Якщо в процесі виконання Договору Постачальником буде встановлено 

невідповідність Споживача положенням обраної Комерційної пропозиції, Споживач повинен 

впродовж 5 робочих днів з дати отримання такого повідомлення Постачальника, обрати іншу 

Комерційну пропозицію, повідомивши Постачальника шляхом надання відповідної  Заяви-

приєднання.  

 

Умова Пропозиція 

1. Ціна електричної енергії 

Механізм визначення ціни на електричну енергію для Споживача у 

відповідному розрахунковому періоді: 

Цф
П = Цф

Закуп
+ ТПер + МП, [грн/МВт∙год.], 

де: Цф
Закуп

- фактична закупівельна ціна для обсягу спожитої 

Споживачем електричної енергії у відповідному розрахунковому 

періоді, яка визначається за формулою: 

Цф
Закуп

= ∑ ∑ (Ц𝑙𝑖_ф
Р ∗ 𝑊𝑙𝑖_ф

С )𝑖𝑙 ∑ ∑ 𝑊𝑙𝑖_ф
С

𝑖𝑙⁄ , [грн/МВт∙год.], 

де: Ц𝑙𝑖_ф
Р - фактична ціна електричної енергії на Ринку «на добу 

наперед», в i-ту годину l-тої доби розрахункового періоду, 

грн/МВт∙год.; 

𝑊𝑙𝑖_ф
С - фактичний обсяг електричної енергії, спожитої Споживачем 

в i-ту годину l-тої доби розрахункового періоду, МВт∙год.; 

ТПер- тариф на послуги з передачі електричної енергії, 

встановлений НКРЕКП на відповідний розрахунковий період, 

грн./МВт.год.; 

МП - маржинальний прибуток Постачальника, який зазначений у п. 

2 цієї Комерційної пропозиції, грн/МВт∙год. 

2. Маржинальний прибуток 

Постачальника 
МП = 𝟕𝟎, 𝟎 грн/МВт ∙ год. (без урахування ПДВ). 

3. Територія на якій дійсна 

дана Комерційна пропозиція 
Територія України. 

4. Розрахунковий період 

Розрахунковим періодом є один календарний місяць, який 

починається з 01 числа місяця та закінчується в останній день 

місяця. 
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5. Спосіб оплати 

Оплату Заявленого до споживання в розрахунковому періоді 

обсягу електроенергії Споживач здійснює плановими платежами та 

остаточним розрахунком по факту споживання. 

6. Спосіб оплати за послугу з 

розподілу електричної енергії 

Споживач напряму оператору системи. 

7. Терміни (строки) 

виставлення рахунків за 

електричну енергію та 

порядок оплати 

Планові рахунки на оплату за електричну енергію надаються 

Споживачу до початку розрахункового періоду. 

 

Терміни (строки) оплати: 

- до 25 числа місяця, що передує розрахунковому – 50% від 

прогнозної вартості Заявленого обсягу споживання електричної 

енергії в розрахунковому періоді (далі - прогнозна вартість); 

- до 15 числа розрахункового періоду – 50% прогнозної вартості; 

- протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати надання рахунку –

остаточний розрахунок за фактичну відпущену електричну енергію 

здійснюється по факту споживання в розрахунковому періоді. 

 

Прогнозна вартість розраховується за наступною формулою: 

Впр
П = 𝑊з

С ∗ Цр
ОР, [грн/МВт∙год.], 

де: 𝑊з
С- Заявлений обсяг споживання електричної енергії у 

відповідному розрахунковому періоді, МВт∙год.; 

Цр
ОР- прогнозована ринкова ціна на електричну енергію на 

розрахунковий період. Цр
ОР для перших двох місяців постачання 

електричної енергії за цим Договором, визначатиметься, як середня 

ціна на Ринку «на добу наперед», що склалася у місяці, який був за 

два місяці перед розрахунковим, з урахуванням ТПер, а для 

наступних розрахункових періодів – фактична ціна реалізації 

електричної енергії у місяці, що був за два місяці перед 

розрахунковим, грн/МВт∙год 

▪ У разі якщо день проведення платежу припадає на вихідній, 

святковий або останній банківський день місяця, днем для 

здійснення платежу вважається день, що передує вихідному, 

святковому та останньому банківському дню місяця. 

 

8. Розмір пені за порушення 

строку оплати або штраф 

▪ У разі несвоєчасних розрахунків за отриману електричну 

енергію, Споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі 0,1% від 

суми простроченого платежу, але не більше подвійної облікової 

ставки НБУ, яка діє на день прострочення, за кожен день 

прострочення такого платежу. 

 

9. Компенсація Споживачу за 

недотримання 

Постачальником комерційної 

якості надання послуг 

Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості 

надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному 

Регулятором у відповідній постанові НКРЕКП.  

10. Штраф за дострокове 

розірвання (припинення) дії 

Договору 

Відсутній. 

11. Строк дії Договору та 

умови пролонгації 

Договір набуває чинності з дня наступного за днем отримання 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ» заяви-приєднання Споживача 

до умов публічного Договору про постачання електричної енергії 

споживачу, в якій вказано про обрання цієї Комерційної 

пропозиції, якщо протягом трьох робочих днів Споживачу не буде 

повідомлено про невідповідність критеріям обраної комерційної 

пропозиції та діє до 31 грудня поточного року.  

У заяві-приєднання до публічного Договору про постачання 

електричної енергії споживачу зазначається старт (початок) 

постачання електричної енергії Споживачу.  

Договір вважається щорічно продовженим на наступний 

календарний рік, якщо за 21 календарний день до закінчення 
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терміну дії Договору жодна зі Сторін не заявить про припинення 

його дії або перегляд його умов. 

12. Урахування пільг, 

субсидій 
Не передбачає. 

13. Можливість постачання 

захищеним споживачам 
Так. 

 

14. Погодження та уточнення 

Заявлених/Прогнозних обсягів 

постачання електричної 

енергії 

▪ До 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, що передує розрахунковому 

періоду, Споживач має надати інформацію щодо Заявленого обсягу 

споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, 

повідомивши про це Постачальника на електронну пошту 

(zbyt@newpro.energy) у довільній формі. 

▪ Один раз до 14 (чотирнадцятого) числа розрахункового періоду, 

Споживач має можливість, змінити Заявлений обсяг споживання 

електричної енергії на розрахунковий період, за умови що станом 

на час надходження повідомлення про коригування обсягу 

електричної енергії, у Споживача відсутня прострочена 

заборгованість за цим Договором. 

▪ У випадку зміни Заявленого обсягу у бік збільшення, Споживач 

до 14 (чотирнадцятого) числа розрахункового періоду здійснює 

оплату 100% додаткового обсягу електричної енергії. 

▪ У випадку зміни Заявленого обсягу електроенергії у бік 

зменшення, Постачальник, для збереження балансу оплат згідно 

умов Договору, перевиставляє наступні неоплачені планові 

рахунки. Якщо сума оплачених коштів на дату коригування 

перевищує вартість скоригованого обсягу то переплата, що 

виникла, зараховується як авансовий платіж на наступний 

розрахунковий період. 

▪ Повідомлення зі скоригованим Заявленим обсягом, 

надсилається Споживачем на електронну пошту Постачальника 

(zbyt@newpro.energy ) у довільній формі. 

▪ По точках обліку, які віднесені до групи «А» (обладнані 

АСКОЕ/ЛУЗОД), Споживач до 16-00 23 (двадцять третього) числа 

місяця що передує розрахунковому, на електронну пошту 

Постачальника надає Прогнозні погодинні обсяги споживання 

електричної енергії, за зразком наведеним у Додатку 3а до 

Договору в форматі .xls. 

▪ У разі ненадання Споживачем Прогнозних погодинних обсягів 

споживання електричної енергії, Постачальник самостійно 

розраховує Прогнозні погодинні обсяги на підставі Заявлених та за 

два дні до кінця місяця, що передує розрахунковому, направляє їх 

на електронну пошту Споживача. 

▪ За два дні до дня постачання, Споживач має можливість 

уточнювати Прогнозні погодинні обсяги споживання електричної 

енергії, шляхом надсилання відповідного уточнення на електронну 

пошту Постачальника за зразком наведеним у Додатку 3б до 

Договору в форматі .xls. 

▪ Прогнозні погодинні обсяги споживання на розрахунковий 

період, з урахуванням щоденного уточнення, є базою для купівлі 

електричної енергії за цінами що складуться на Ринку «на добу 

наперед». 

 

15. Порядок звіряння 

фактичного обсягу спожитої 

електричної енергії  

Споживач має право на звіряння фактичного обсягу спожитої 

електричної енергії шляхом повідомлення Постачальнику 

фактичного обсягу спожитої електричної енергії в розрахунковому 

періоді до 5 (п’ятого) числа місяця наступного за розрахунковим, в 

довільній формі. При виникненні розбіжностей між даними 

Споживача та Адміністратора комерційного обліку (далі – АКО), 

перевага надається даним АКО до врегулювання таких 

розбіжностей. 

 

mailto:zbyt@newpro.energy
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16. Інші умови 

У разі суперечностей (невідповідності) будь-яких  умов Договору 

умовам, викладеним в цій Комерційній пропозиції, застосовуються 

умови цієї Комерційної пропозиції. Про зміну умов цієї 

Комерційної пропозиції, а також про зміну умов Договору 

Постачальник інформує Споживачів не пізніше ніж за 20 

календарних днів до дати запровадження таких змін шляхом 

розміщення відповідного повідомлення на своєму вебсайті. 

 

Постачальник: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»» 

Місцезнаходження: 

01601, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.7/11 

Код ЄДРПОУ 44207632 

рахунок із спеціальним режимом 

використання (IBAN): 

№ ____ 

в _____, МФО _____ 

рахунок постачальника: 

№ UA143004650000026000300380162  

в АТ «Ощадбанк», 

ІПН: 442076326558 

Статус платника податку на прибуток на 

загальних підставах  

EIC-код: 56X930000118390B 

Тел.: +38 (099) 688 98 91 

e-mail: info@newpro.energy 

web-сайт: www.newpro.energy 
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