
 

Додаток 2 
до Договору про постачання 
електричної енергії споживачу 

 
 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 1 
до Договору про постачання електричної енергії споживачу 

 
Критерії до Споживача: 
1) середньомісячний обсяг споживання електричної енергії від 5 000 кВт.год. до 50 000 кВт.год; 
2) має укладений договір про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії; 
3) відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу 
(передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики; 
4) відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про надання 
послуг системи розподілу/передачі. 

 
№ 
п/п Умо

ва 
Пропозиція 
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Ціна на електричну енергію 

Ціна на електричну енергію визначається за принципом «затрати пов`язані з 
придбанням електроенергії + маржа постачальника», та розраховується за 
наступною формулою:  
 

𝑃спож =
𝐶міс
𝑊міс

+𝑀пост + ПДВ 

 Де: 𝑃спож - ціна на електричну енергію для Споживача у відповідному 
                    розрахунковому періоді; 
        𝐶міс   - вартість електричної енергії за календарний місяць; 
        𝑊міс  - обсяг спожитої електричної енергії за календарний місяць; 
        𝑀пост - маржа постачальника у відсотках; 
        ПДВ - податок на додану вартість. 

Вартість електричної енергії за календарний місяць (𝐶міс)	розраховується 
за   наступною формулою: 

𝐶міс = 𝐶доб* + 𝐶доб++. . . +𝐶доб,* 

 Де: 𝐶міс   - вартість електричної енергії за календарний місяць; 
         𝐶доб  - вартість електричної енергії за добу. 
 

Вартість електричної енергії за добу (𝐶доб) розраховується за наступною 
формулою: 

𝐶доб = 𝐶год* + 𝐶год++. ..	+𝐶год+. 

 Де: 𝐶доб   - вартість електричної енергії за добу; 
         𝐶год  - вартість електричної енергії за годину доби. 
 

Вартість електричної енергії за годину доби &𝐶год'	розраховується за 
наступною формулою: 
 

𝐶год = .𝑃РДД ∙ 𝑊РДД0 + (𝑃РДН ∙ 𝑊РДН) + (𝑃ВДР ∙ 𝑊ВДР) + 

+(𝑃НБ ∙ 𝑊НБ) + 𝑃ПБ ∙ .𝑊РДН +𝑊ВДР0 

  

 

 



 

Де: 𝐶год   - вартість електричної енергії за годину доби; 
        𝑃РДД  - ціна електричної енергії на ринку двосторонніх договорів; 
        𝑊РДД - обсяг  електричної енергії на ринку двосторонніх договорів; 
       𝑃РДН  - ціна електричної енергії на ринку на добу наперед; 
       𝑊РДН - обсяг  електричної енергії на ринку на добу наперед; 
       𝑃ВДР  - ціна електричної енергії на внутрішньодобовому ринку; 
       𝑊ВДР - обсяг  електричної енергії на внутрішньодобовому ринку; 
        𝑃НБ  - ціна небалансу; 
        𝑊НБ - обсяг небалансу; 
        𝑃ПБ  - ціна послуг біржі. 
 

2 Маржинальний прибуток 
Постачальника 12%  (без урахування податку на додану вартість). 

3 Територія на якій дійсна дана 
комерційна пропозиція Територія України 

 
4 

 
Спосіб оплати Оплату заявленого до постачання в розрахунковому місяці обсягу 

електроенергії Споживач здійснює поетапно за наступним графіком: 

- до 25 числа місяця, що передує розрахунковому періоду - 100 % від 
загальної вартості заявленого обсягу купівлі електричної енергії в 
розрахунковому періоді. 

5 

Терміни (строки) 
виставлення рахунків за 
електричну 
енергію та терміни (строки) 
їх оплати 

Терміни (строки) виставлення рахунків: 
Рахунок на оплату за електричну енергію надаються Споживачу не 
пізніше ніж за 5-ть днів до планового терміну оплати.  
- Ціна прогнозованої вартості, яка відображається в рахунку 
2 400грн/МВт.год. 

В 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. 

 
 

6 

 
 

Спосіб оплати послуг з 
розподілу/передачі 

Напряму Оператору системи розподілу. 
Оплата послуг з розподілу здійснюється Споживачем самостійно на 
підставі рахунку що виставляється Оператором системи розподілу, 
згідно Договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі 
електричної енергії. 
 
Оплата послуг з передачі здійснюється Споживачем на підставі окремого 
рахунку що виставляється Постачальником. 

 
7 

 
Розмір пені за 
порушення строку 
оплати або штраф 

В разі несвоєчасних розрахунків за отриману електричну енергію, 
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. 

 
8 

Компенсація Споживачу за 
недотримання 
Постачальником 
комерційної якості надання 
послуг 

Компенсація здійснюється відповідно до Порядку забезпечення стандартів 
якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 
недотримання, що затверджений Постановою 
НКРЕКП від 12.06.2018 № 375. 

 
9 

Розмір штрафу за дострокове 
розірвання Договору у 
випадках, не передбачених 
умовами Договору 

 
Відсутній. 

10 Термін дії Договору та умови 
пролонгації Договір діє до 31 грудня 2021 року включно. 

11 Урахування пільг, субсидій Відсутнє. 

12 Можливість постачання 
захищеним споживачам Ні 



 

 
 
 

13 

 
 

Розмір штрафу за 
перевищення 
заявленого обсягу 
постачання 

У разі перевищення фактичного обсягу купівлі електричної енергії 
Споживачем за розрахунковий період від заявленого з  урахуванням   
роз.5; п. 7.1.6 Договору, на різницю що перевищує 5%, Споживач сплачує 
на користь Постачальника штраф у розмірі 2% від вартості різниці між 
фактично спожитим та замовленим обсягом електричної енергії. Споживач 
має сплатити цю суму протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня 
отримання від Постачальника повідомлення про таке нарахування. 

 
 
 

14 

 
 

Порядок звіряння 
фактичного обсягу 
спожитої електричної 
енергії 

Звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться 
шляхом повідомлення Споживачем Постачальнику фактичного обсягу 
спожитої електричної енергії в розрахунковому періоді до 09:30 кожного 
1-го числа місяця наступного за розрахунковим, в довільній формі. 
В разі, якщо 1-ше число припадає на неробоче державне свято, звіряння 
фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться в день що 
слідує за святковим. 

Після прийняття Споживачем даної комерційної пропозиції, внесення змін до неї можливе лише за 
взаємною згодою Сторін або в порядку, встановленому чинним законодавством. 


