
Додаток 2 

до договору про постачання 

електричної енергії споживачу 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

«ВІЛЬНА ЦІНА» 

 

 

Вартість 

електричної 

енергії 

1.1. Ціна за 1 МВт*год електричної енергії (без ПДВ) 

вираховується за наступною формулою  
 

Ц =
Цзаг

рдн
− Цпозит

неб + Цнегатив
неб + 𝑉заг

факт
∗ Мпост + Тосп

𝑉заг
факт

 

 

де: 

Ц – середньозважена ціна закупівлі електричної енергії у 

розрахунковому місяці; 

Цзаг
рдн

 – вартість купівлі замовленого обсягу електроенергії за 

цінами ринку «на добу на перед»; 

Цпозит
неб – вартість електричної енергії проданої з метою 

врегулювання небалансів;  

Цнегатив
неб  - вартість електричної енергії купленої з метою 

врегулювання небалансів; 

Тосп – вартість послуг з передачі електричної енергії; 

𝑉заг
факт

 – фактичний обсяг споживання електричної енергії 

споживачем у розрахунковому місяці; 

Мпост - маржа постачальника електричної енергії, яка 

становить 20 грн. за 1 МВт фактично спожитої електричної 

енергії. 

 

Спосіб оплати Оплата електричної енергії Споживачем здійснюється у 

наступному порядку: 

1) до 01 числа місяця постачання електричної енергії – 40% 

прогнозної вартості електричної енергії. 

2) до 10 числа місяця постачання електричної енергії – 30% 

прогнозної вартості електричної енергії. 

3) до 20 числа місяця постачання електричної енергії – 30% 

прогнозної вартості електричної енергії. 

Прогнозована вартість електричної енергії розраховується 

за наступною формулою: 

 

Впрог =  𝑉прог
заг ∗ Цсер

рдн
+ Тосп 

де: 

Впрог – прогнозна вартість електричної енергії; 

𝑉прог
заг  – загальний прогнозний обсяг електричної енергії, 

замовлений Споживачем на розрахунковий місяць; 



Цсер
рдн

 – середньозважена ціна електричної енергії, що 

сформувалася на ринку «на добу на перед» для Споживача в 

день виставлення рахунку. Для визначення планового платежу 

у першому місяці постачання електричної енергії береться 

середньозважена ціна, що склалася для Споживача за 

попередній розрахунковий місяць. 

 

Остаточний розрахунок здійснюється до 20 числа місяця, 

наступного за місяцем постачання на підставі акту купівлі-

продажу електричної енергії. 

Акт купівлі-продажу електричної енергії складається 

Постачальником та направляється Споживачу до 15 числа 

місяця, наступного за розрахунковим. Якщо Споживач 

протягом 5-ти днів один примірник акту, підписаного зі свого 

боку, не повертає Постачальнику, вважається що акт  купівлі-

продажу підписаний  Споживачем. 

Переплата за куплену електричну енергію зараховується на 

наступний період або на вимогу Споживача може бути 

повернута. 

У разі виникнення заборгованості за поставлену 

електричну енергію, Споживач здійснює її оплату протягом 3-

х днів з моменту підписання акту купівлі-продажу 

електричної енергії. 

  

Термін 

надання 

рахунку та 

його оплати 

Рахунок на оплату надається Постачальником Споживачу 

за 3 робочих дні до дати оплати.  

Узгодження 

графіку 

споживання 

електричної 

енергії  

Споживач за 7 робочих днів до початку місяця постачання 

електричної енергії подає Постачальнику погодинний обсяг 

споживання електричної енергії на розрахунковий місяць. У 

разі відсутності АСКОЕ Споживач направляє постачальнику 

прогнозний обсяг споживання. 

У разі необхідності Споживач може не пізніше 09:00 

години дня, що передує добі фізичного споживання 

електричної енергії надати Постачальнику в електронному 

вигляді скоригований погодинний обсяг споживання 

електричної енергії на добу постачання. 

Коригування у розрахунковому місяці прогнозного обсягу 

споживання електричної енергії Споживачем, у якого відсутня 

АСКОЕ здійснюється до 15 числа розрахункового місяця. 

Фактичний погодинний обсяг споживання електричної 

енергії за місяць формується на підставі даних отриманих від 

адміністратора комерційного обліку електричної енергії до 13-

го числа місяця, що слідує за місяцем постачання електричної 

енергії. 



Оплата послуг 

ОРС 

Оплата послуг за розподіл електричної енергії здійснюється 

Споживачем самостійно 

Оплата послуг 

ОСП 

Оплата послуг за передачу електричної енергії здійснюється 

Постачальником та включається до вартості електричної 

енергії 

Штрафні 

санкції 

За порушення строків оплати, Споживач сплачує 

Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки 

НБУ, що діяла у період прострочення за кожний день 

прострочення оплати. 

Термін дії 

договору та 

умови 

пролонгації 

Договір діє до 31.12.2021 року. 

Якщо жодна із Сторін за 21 календарний день до дати 

закінчення терміну дії Договору письмово не повідомила іншу 

Сторону про намір розірвати Договір, Договір автоматично 

пролонгується на кожний наступний рік на тих самих умовах.   

Можливість 

надання пільг, 

субсидій 

Не застосовується 

 

 

 

 
Директор                                                                                    Савко Р.Я. 

 


