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Цiна на електричну енерriю 

КОМЕРЦIЙНА ПРОПОЗИЦIЯ АСКОЕ-2 

Додаток№ 2 
до договору № 1 

про постачання електричноi' eнeprii' 
споживачу 

Цiна за 1 кВт·rод електричноi' eнepri'i визначасться як дiлення 
фактичноi' вартостi електричноi' eнeprii' у розрахунковому перiодi (rрн.) 
на обсяr фактично спожитоi' у розрахунковому перiодi електрично·1 
eнeprii' (кВт-год). 
Фактична вартiсть електрично'i eнepri'i розраховупься по завершению 
розрахункового перiоду за формулою: 
По завершению розрахункового перiоду розрахунок фактичноi' 
вартостi спожитоrо обсягу електричноi' енергi'�' (ВФ) для площадок 
вимiрювання Споживача, що вiднесенi до групи «А» (при умовi, що 
вiдхилення замовленоrо обсяrу вiд фактично спожитоrо не перевищус 
20%) здiйснюсться за формулою: 

ВФ = (I,l1) (Vзг * (Ц + М) + IVФг- Узгl * (Ц + М)) + Vф * Тосп))хl,2 
(rрн. з ПДВ), де 

Vзг - заявлений обсяг постачання електричноi' eнepri'i у вiдповiдну 
годину вiдповiдноi' доби розрахункового перiоду, визначений 
Споживачем з погодинним обсяrом купiвлi-продажу електричноi· 
eнeprii' на розрахунковий перiод, що подасться Постачальнику до 
10:00 22 числа мiсяця, що передус розрахунковому перiоду, та 
вiдкоригований вiдповiдно до роздiлу «Узгодження обсяriв 
споживання електроенерri'i» цiс'!' комерцiйноi· пропозицii', МВтrод; 
V ф - фактично спожитий у розрахунковому перiодi обсяr електричноi' 
eнeprii', завантажений до платформи MMS (МАRКЕТ MANAGEMENT 
SYSTEM) ПрА Т «НЕК «Укренерrо, МВтrод; 
У фr - фактично спожитий обсяr електрично·1 eнeprii' у вiдповiдну 
годину вiдповiдно·i доби розрахункового перiоду визначений , МВтrод 

Тосп - тариф на послуrи з передачi електричноi' eнeprii', затверджений 
Регулятором для Оператора системи передачi (ОСП) у встановленому 
порядку, rрн./МВттод без ПДВ. 
Ц - фактична цiна купiвлi-продажу електрично'i eнeprii', яка склалася 
на ринку «на добу наперед» у вiдповiдну годину вiдповiдно'i доби 
розрахункового перiоду. 
М - маржа (вартiсть послуг) Постачальника, що складас 2 % вiд Ц, 
rрн./МВттод без ПДВ. 

При перевищеннi фактично спо:жuтого обсягу електроенергii' над 
заявлени.,ч бiльше, нiж на 20%, вартiсть (ВФ) розраховуеться за 
формулою: 

Вф = (I,(Vзr * (Црдн + М) + Т * Узг * (Црдн + М) + 
(Уфг - Vзr - Т * Узг) * Цнб V<O) + Уф * Tocn) * 1,2 (rрн. з ПДВ), 

Цнбv<о 
= (mах(Црдн; Цбр) * ( 1 + K im)) * 1,2 (rрн. з ПДВ). 

У разi фактичного спо:живання менше замовленого обсягу 
електроенергii бiльше, нiж на 20%, вартiсть (ВФ) розраховуеться за 
формулою: 

Вф = (I,(Vзr * (Црдн + М)- Т * Узr * (Црдн + М) + 
(IYФr - Узr + Т * Vзrl) * Цнб V>O) +Уф* Тосп) * 1,2 (rрн. з ПДВ), 

Цнб V>O = (min(Црдн; Цбр) * (1 - кim )) * 1,2 (грн. з ПДВ), де 

Vзr - заявлений обсяr постачання електричноi' eнeprii' у вiдповiдну 
годину вiдповiдноi· доби розрахvнковоrо перiолv, МВттод, визначений 



Територiя здiйснення лiцензованоi' 
дiяльностi 

Спосiб оплати 

Термiн (строк) виставлення 
рахунку за електроенергiю 

Термiн (строк) оплати рахунку за 
електроенергiю 

Споживачем з погодинним обсягом купiвлi-продажу електричноi' 
енергii' на розрахунковий перiод, що подаеться Постачальнику до 
10:00 22 числа мiсяця, що передуе розрахунковому перiоду, та 
вiдкоригований вiдповiдно до роздiлу «Узгодження обсягiв 
споживання електроенергii'» цie'i комерцiйноi' пропозицii'; 
УФ - фактично спожитий у розрахунковому перiодi обсяг електрично'i 

eнeprii', МВттод; 
У фг - фактично спожитий обсяг електричноi' eнepri'i у вiдповiдну 
годину вiдповiдноi' доби розрахункового перiоду, МВтгод ; 
У - небаланс електроенергii' у вiдповiдну годину вiдповiдноi' доби 
(дефiцит або профiцит), МВттод; 

Цнбv>О 
- цiна за небаланси понад толеранс при профiцитi

електроенергi'i; 

Цнбv<О 
- цiна за небаланси понад толеранс при дефiцитi електроенергii'; 

Тосп - тариф на послуги з передачi електричноi' енергii' затверджений 
Регулятором для Оператора системи передачi (ОСП) у встановленому 
порядку, грн./МВттод без ПДВ; 
Црдн - фактична цiна купiвлi-продажу електрично·i eнeprii', яка 
склалася на ринку «на добу наперед» у вiдповiдну годину вiдповiдноi· 
доби розрахункового перiоду, грн./МВттод без ПДВ. Така цiна 
зазначаеться на сайтi Оператора ринку: l1ttp://\VW\\1.oree.coin.ua/; 
Цбр - цiна небалансiв, що склалася на балансуючому ринку у 
вiдповiдну годину вiдповiдного розрахункового перiоду, грн./МВттод; 

кim - коефiцiент цiни небалансу вiдповiдно до Правил ринку;
М - маржа (вартiсть послуг) Постачальника, що складае 2 % вiд Црдн, 

грн./МВттод без ПДВ. 
Т - толеранс, 20%. 

Територiя Укра·iни 

Оплата здiйснюеться у нацiональнiй валютi Украi'ни в безготiвковiй 
формi шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рах.унок iз 
спецiальним режимом використання Постачальника, вказаний у 
рахунку-фактурi. 
Оплата здiйснюеться плановими платежами за графiком: 
- до 25 числа мiсяця, що передуе розрахунковому перiоду - 25% вiд
вартостi замовленого на розрахунковий перiод обсягу електрично·i
eнeprii';
- до 05 числа розрахункового перiоду - 25% вiд вартостi замовленого
на розрахунковий перiод обсягу електрично'i енергii';
- до 15 числа розрахункового перiоду - 25% вiд вартостi замовленого
на розрахунковий перiод обсягу електричноi' енергi'i;
- остаточний розрахунок за фактично спожитий обсяг електроенергi'i -
до 13 числа мiсяця, наступного за розрахунковим перiодом, на пiдставi
рахунку виставленого Постачальником.
Фактично спожитий обсяг електроенергii' у кожному розрахунковому
перiодi визначаеться по даним приладiв облiку та фiксуеться у Актi
прийому-передачi електроенергii'.

Орiентовна вартiсть прогнозованого обсягу споживання електричноi' 
eнeprii' на розрахунковий перiод, для здiйснення попередньоi' оплати, 
розраховуеться як добуток прогнозованого обсягу споживання 
електричноi' енергii' на розрахунковий перiод i фактичноi' цiни 
електрично'i eнeprii' у попередньому розрахунковому перiодi. 

Не пiзнiше, нiж за 5 (п'ять) робочих днiв до дати платежу. Рахунки за 
електроенергiю направляютъся на електронну адресу Споживача, 
вказану у заявi-приеднаннi. 

Не бiльше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту отримання, але не пiзнiше 
строкiв, встановлених у графiку планових платежiв. 



Спосiб оплати послуг з розподiлу 
електричноi' eнeprii': через електро

постачальника з наступним пере

веденням цic'i оплати електропос
тачальником оператору системи 
або напряму з оператором системи 

Розмiр пенi за порушення строку 
оплати або штраф 

Зобов' язання надавати компенсацii' 
споживачу за недотримання 

електропостачальником 
комерцiйноi' якостi надання послуг 

Штраф за дострокове припинення 
договору 

Строк дii' договору та умови 
пролонгацi'i 

Можливiсть надання пiльг, 
Субсидiй 

Можливiсть постачання захищеним 
Споживачам 

Iншi умови 

Стан облiку електроенергi'i 

Споживач здiйснюе оплату за послугу з розподiлу електрично'i eнepri'i 
безпосередньо оператору системи розподiлу згiдно з затвердженим 
Регулятором тарифом на розподiл електричноi· eнeprii'. 

При порушеннi Споживачем термiнiв оплати за електричну енергiю 
згiдно даноi' комерцiйноУ пропозицiУ, Споживач зобов'язаний сплатити 
Постачальнику пеню в розмiрi подвiйно'i облiково'i ставки НБУ, що 
дiяла в перiод, за який сплачуеться пеня, вiд суми простроченого 
платежу, за кожен день прострочення. 

Компенсацiя за недотримання Постачальником комерцiйноi' якостi 
надання послуг надаеться у порядку та розмiрi, визначеному 
Регулятором 

Вiдповiдно до п. 6.1.3. Правил роздрiбного ринку електрично'i eнeprii' у 
разi дострокового розiрвання споживачем договору, останньому 
нараховуеться штраф у розмiрi 10% вартостi спожитого обсягу 
електроенергii' за останнiй розрахунковий перiод, погоджений 
сторонами у вiдповiдному актi прийому-передачi. 

Договiр набирае чинностi з дати, вказаноi" в заявi-приеднаннi та дiе до 
«З 1 » rрудня 2021 року. Договiр вважаеться автоматично 
пролонгованим на тих же умовах на кожний наступний календарний 
рiк, якщо жодна iз Сторiн не пiзнiше, нiж за 45 календарних днiв до 
закiнчення термiну дii' договору не заявить про свiй намiр розiрвати 
цей договiр. 

Не передбачена 

Вiдсутня 

Середньомiсячне споживання електроенергi'i Споживачем мае бути 
50 ООО кВт· год та бiльше на мiсяць. 

Для площадок вимiрювання (точок комерцiйного облiку), якi 
забезпечують погодинний щодобовий облiк електроенергii'. 
Обсяги споживання електричноi' eнepri'i визначаються погодинно за 
доnомогою встановлених та введених в ексnлуатацiю ЛУЗОД, АСКОЕ, 
АСЗД або лiчильникiв диференцiйного (nогодинного, зонного) облiку 
електричноi" енергi'i iз гарантованим щодобовим зчитуванням показiв 
вiдповiдно до вимог «Тимчасового порядку визначення обсягiв купiвлi 
електрично'i eнeprii' на ринку електрично'i eнeprii' 

електроnостачальниками та операторами систем розподiлу на 
перехiдний перiод», затвердженого постановою НКРЕКП вiд 28.12.2018 
року №2118, Кодексу комерцiйного облiку електричноi' енергii' тощо. 

Для площадок вимiрювання (точок комерцiйного облiкv), якi не 
забезпечують погодинний щодобовий облiк електроенергii'. 
Погодиннi обсяги споживання електричноi' eнepri'i визначаються 
розрахунково вiдповiдно до вимог «Тимчасового порядку визначення 
обсягiв купiвлi електрично'i енергii' на ринку електричноi" eнepri'i 
електропостачальниками та операторами систем розnодiлу на 
перехiдний перiод», затвердженого постановою НКРЕКП вiд 28.12.2018 
року №2118 та Кодексу комерцiйного облiку електрично'i eнepri'i тощо. 




