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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №10 (група-б) 
 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ для споживачів, які споживають електричну енергію для 

потреб професійної, підприємницької та іншої діяльності 

 

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

електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 14.03.2018 р. № 312 (далі-ПРРЕЕ), Цивільного кодексу України та Господарського 

кодексу України. 
Предмет комерційної пропозиції: Постачання електричної енергії як товарної продукції. 

 

1. Критерії, яким • Споживач є власником (користувачем) об’єкта; 

має відповідати 

споживач, що 

обирає дану 

комерційну 

пропозицію 

• Споживач приєднався до умов договору споживача про надання 

послуг з розподілу (передачі) електричної енергії; 

• У Споживача відсутня прострочена заборгованість за договорами 

про постачання електричної енергії або про надання послуг системи 

розподілу (передачі); 
 • Для площадок комерційного обліку, віднесених у встановленому 
 нормативними документами порядку, що підтверджується оператором 
 системи (ОСР/НЕК), до групи «б». 

2. Ціна за 

електричну енергію 

Фактична ціна на електричну енергію для Споживача у 

розрахунковому періоді: 

Ц= Цф + Цосп, (грн/кВт*год) 

 
Де: Цф – Фактична ціна на електричну енергію зафіксована на 

офіційному сайті АТ «Оператор ринку» у розрахунковому  періоді  

(без ПДВ); 
 

Цосп – ціна послуг оператора системи передачі встановлена 

Регулятором за розрахунковий період, грн/кВт*год. 

3. Територія на якій 
Територія України (окрім тимчасово окупованої території Донецької та 

Луганської областей та територій на яких відбуваються активні бойові 

дії, а також АР Крим) 

дійсна дана 

комерційна 

пропозиція 

4. Порядок оплати Порядок оплати - оплата здійснюється за фактично поставлений товар. 

Здійснення оплати відбувається після фактичного 

споживання/отримання товару у 100% розмірі на підставі надісланого 

рахунку для оплати. Обсяги споживання товару підтверджуються 

складеними Сторонами актом приймання-передачі товару. Оплата 

рахунка Постачальника має бути здійснена Споживачем у строк, 

визначений у рахунку, який не може бути більшим 10 (десяти) робочих 

днів з моменту отримання рахунку Споживачем, або протягом 10 

(десяти) робочих днів від дати, зазначеної у комерційній пропозиції 

(договору), щодо оплати рахунку, оформленого Споживачем. 
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 Звіряння фактичного обсягу спожитої енергії проводиться шляхом 

повідомлення Споживачем Постачальнику фактичного обсягу 

спожитої   електричної   енергії   за   розрахунковий   період   до   10 

(десятого) числа місяця, наступного за розрахунковим, в довільній 

формі на електронну пошту Постачальника (info@newstream.energy). 

5. Спосіб оплати Розрахунки за електричну енергію здійснюються виключно в грошовій 

формі відповідно до умов договору, шляхом перерахування коштів на 

розрахунковий рахунок Постачальника на рахунок із спеціальним режимом 

використання, вказаний у рахунку на оплату, а за відсутності рахунку на 

оплату – на розрахунковий рахунок Постачальника на рахунок із 
спеціальним режимом використання, вказаний у Договорі. 

6. Термін (строк) Рахунок на оплату виставляється Постачальником протягом 2 робочих 

виставлення днів після отримання Постачальником інформації від адміністратора 

рахунку та термін комерційного обліку   про   обсяги   поставленої   електричної   енергії 

його оплати об’єктам Споживача але не пізніше 15-го числа місяця наступного за 
 місяцем поставки електричної енергії 
 Оплата рахунка Постачальника має бути здійснена Споживачем у 
 строки, визначені у рахунку, протягом 10 робочих днів від дати його 
 отримання Споживачем, але не пізніше 20-го числа (включно) місяця, 
 наступного за місяцем поставки електричної енергії. 
 На підставі звернення Споживача, можуть здійснюватися планові 
 платежі, розраховані відповідно до прогнозованих обсягів споживання 
 електроенергії згідно рахунку наданого постачальником з подальшим 
 перерахунком згідно фактичного споживання. 
 Споживач зобов’язаний до 10 числа місяця, наступного за 
 розрахунковим, надати Постачальнику скановану копію акту 
 приймання-передачі послуг з розподілу електричної енергії, 
 підписаного ОСР та Споживачем за відповідний розрахунковий період. 
 Інформація постачальника послуг комерційного обліку (оператора 
 системи розподілу)   є   пріоритетною   для   здійснення   комерційних 
 розрахунків за цим Договором. Наявність заперечень з боку Споживача 
 або спорів щодо показів засобів обліку не є підставою для затримки 
 та/або не повної оплати коштів, згідно виставлених Постачальником 
 рахунків. 

7. Спосіб оплати Оплата послуг з розподілу здійснюється Споживачем самостійно 

послуг з розподілу Оператору системи розподілу на підставі рахунку що виставляється 

(передачі) Оператором системи розподілу та у строки згідно Договору споживача 
електричної енергії про надання послуг з розподілу електричної енергії. 

8. Розмір пені за У разі, якщо Споживач порушив терміни оплати (попередня оплата/ 

порушення строку остаточний розрахунок), Споживачу нараховується пеня в розмірі 0,1 % 

оплати та/або від суми простроченого платежу, але не більше подвійної облікової 
штраф ставки НБУ, яка діє на день прострочення. 

9. Погодження та • Щомісячно, до 14-го числа(включно) поточного місяця Споживач 

уточнення має можливість змінити Заявлений місячний обсяг споживання 

заявлених/прогнозн електричної енергії у відповідному розрахунковому періоді, що 

их обсягів надається згідно Договору та ПРРЕЕ на електронну пошту 

постачання Постачальника (info@newstream.energy), за умови, що станом на час 

електричної енергії коригування у Споживача відсутня прострочена заборгованість за цим 
 Договором. 



 • У випадку зміни заявленого обсягу у бік збільшення, Споживач до 
14-го числа (включно) поточного місяця здійснює оплату 100% 
додаткового обсягу електричної енергії. 

• У разі необхідності Споживач може до 09:30 Д-2 збільшити або 

зменшити плановий обсяг купівлі електроенергії за наступних умов: 

- надання Постачальнику електронною поштою та/або факсимільним 

зв’язком повідомлення про коригування обсягів прогнозного 

погодинного споживання електроенергії у розрахунковому періоді, яке 

повинно бути підписане Споживачем з приміткою коригування та датою 

заповнення; 
-  відсутності простроченої заборгованості перед Постачальником. 

10. Компенсація 

Споживачу за 

недотримання 

Постачальником 

якості надання 
послуг 

 
Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості 

надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному 

Регулятором. 

11. Штраф за 

дострокове 

припинення дії 

Договору 

 
Відсутній. 

12. Термін дії 
Договору 

Договір діє по 31 грудня 2022 р. року з моменту його укладення, або до 
повного виконання зобов’язань однієї із Сторін. 

13. Надання пільг, 
субсидій 

Відсутні 

14. Можливість 

постачання 

захищеним 
споживачам 

 
Відсутні 

15. Інші умови - Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про 

зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в цьому Договорі. 

- Порушення строків оплати передбачених даною комерційною 

пропозицією є підставою для направлення вимоги Постачальником 

про забезпечення виконання зобов’язання. 

- Для площадок вимірювання групи «б» фактичний обсяг електричної 

енергії, спожитої Споживачем в i-ту годину j-тої доби 

розрахункового періоду, буде розрахований ОСР/НЕК згідно 

«Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної 

енергії на оптовому ринку електричної енергії 

електропостачальниками та операторами системи розподілу на 

перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної 

енергії», затвердженої постанови НКРЕКП від 28.12.2018р. №2118; 

- Витрати Оператора системи на здійснення робіт з припинення та 

відновлення електроживлення електроустановки 

споживача(повторне підключення електроустановки), які відповідно 

до умов Договору електропостачальника про надання послуг з 

розподілу електричної енергії, були виставлені ОСР до оплати 

Постачальнику, відшкодовуються Постачальнику Споживачем. 



 - Споживач зобов'язується дотримуватися правил технічної 

експлуатації, правил безпеки під час експлуатації власних 

електроустановок, нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених 

договорів. 
- Споживач зобов'язується врегулювати у порядку, визначеному 

кодексом систем розподілу, відносини щодо технічного забезпечення 

розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу. 
Реквізити сторін 

 
 

Постачальник: 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ СТРІМ 

ЕНЕРДЖІ» 

Адреса: 

04050, м. Київ, вул.Студентська буд.5-7В, офіс 210 

Код ЄДРПОУ 43091830 

ІПН 430918326558 

п/р зі спеціальним режимом використання UA283054820000026035300075278 

в АТ «ОЩАДБАНК», МФО 305482 

e-mail: office@newstream.energy 

тел.(044)-499-43-44 

 
 

Директор Сергій ЦЮКАЛО 
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