
Додаток № 2 

до договору № _________ 

про постачання електричної енергії споживачу 

від «__» ________ 20__ року 

 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ АСКОЕ-1 
 

м. Харків                            «___» ________ 20__ року 

 

Ціна на електричну енергію 

Ціна за 1 кВт·год електричної енергії визначається як ділення 

фактичної вартості електричної енергії у розрахунковому періоді (грн.) 

на обсяг фактично спожитої у розрахунковому періоді електричної 

енергії (кВт·год). 

Фактична вартість електричної енергії розраховується по завершенню 

розрахункового періоду за формулою: 

По завершенню розрахункового періоду розрахунок фактичної 

вартості спожитого обсягу електричної енергії (Вф) для площадок 

вимірювання Споживача, що віднесені до групи «А» (при умові, що 

відхилення замовленого обсягу від фактично спожитого не перевищує 

20%) здійснюється за формулою:  
 

Вф = (∑𝑙∑𝑖 (Vзг ∗ (Ц + М) + |Vфг – Vзг|  ∗ (Ц + М)) + Vф ∗ Тосп))×1,2 

(грн. з ПДВ),  де 
 

Vзг – заявлений обсяг постачання електричної енергії у відповідну 

годину відповідної доби розрахункового періоду, визначений у 

Повідомленні з погодинним обсягом купівлі-продажу електричної 

енергії на розрахунковий період, що подається до 10:00 22 числа 

місяця, що передує розрахунковому періоду, та відкоригований 

відповідно до розділу «Узгодження обсягів споживання 

електроенергії» цієї комерційної пропозиції, МВт.год;  

Vф – фактично спожитий у розрахунковому періоді обсяг електричної 

енергії, завантажений до платформи ММS (MARKET MANAGEMENT 

SYSTEM) ПрАТ «НЕК «Укренерго, МВт.год;  

Vфг – фактично спожитий обсяг електричної енергії у відповідну 

годину відповідної доби розрахункового періоду, МВт.год .  

Тосп – тариф на послуги з передачі електричної енергії затверджений 

Регулятором для Оператора системи передачі (ОСП) у встановленому 

порядку, грн./МВт.год без ПДВ. 

Ц – фактична ціна купівлі-продажу електричної енергії, яка склалася 

на ринку «на добу наперед» у відповідну годину відповідної доби 

розрахункового періоду. 

M – маржа (вартість послуг) Постачальника, що складає 2 % від Ц, 

грн./МВт.год без ПДВ. 

 

При перевищенні фактично спожитого обсягу електроенергії над 

заявленим більше, ніж на 20%, вартість (Вф) розраховується за 

формулою:  

Вф = (∑(Vзг ∗ (Црдн + М) + Т ∗ Vзг ∗ (Црдн + М) +  

(Vфг − 𝑉зг − Т ∗ Vзг) ∗ Цнб 𝑉<0
) + Vф ∗ Тосп) *1,2 (грн. з ПДВ), 

Цнб𝑉<0
  = (max(Црдн; Цбр) ∗ (1 + К

im
)) *1,2 (грн. з ПДВ). 

 

У разі фактичного споживання менше замовленого замовленого обсягу 

електроенергії більше, ніж на 20%, вартість (Вф) розраховується за 

формулою: 
 

Вф = (∑(Vзг ∗ (Црдн + М) – Т ∗ Vзг ∗ (Црдн + М) +  

(|Vфг − Vзг + Т ∗ Vзг|) ∗ Цнб 𝑉>0
) + Vф ∗ Тосп) *1,2 (грн. з ПДВ), 

Цнб 𝑉>0
 = (min(Црдн; Цбр) ∗ (1 – К

im )) *1,2 (грн. з ПДВ),  де 
 

Vзг – заявлений обсяг постачання електричної енергії у відповідну 

годину відповідної доби розрахункового періоду, МВт.год, визначений 

у Повідомленні з погодинним обсягом купівлі-продажу електричної 



енергії на розрахунковий період, що подається до 10:00 22 числа 

місяця, що передує розрахунковому періоду, та відкоригований 

відповідно до розділу «Узгодження обсягів споживання 

електроенергії» цієї комерційної пропозиції;  

Vф – фактично спожитий у розрахунковому періоді обсяг електричної 

енергії, МВт.год; 

Vфг – фактично спожитий обсяг електричної енергії у відповідну 

годину відповідної доби розрахункового періоду, МВт.год ;  

V – небаланс електроенергії у відповідну годину відповідної доби 

(дефіцит або профіцит), МВт.год;  

Цнб𝑉>0
 – ціна за небаланси понад толеранс при профіциті 

електроенергії;  

ЦнбV
<0

 – ціна за небаланси понад толеранс при дефіциті електроенергії; 

Тосп – тариф на послуги з передачі електричної енергії затверджений 

Регулятором для Оператора системи передачі (ОСП) у встановленому 

порядку, грн./МВт.год без ПДВ;  

Црдн – фактична ціна купівлі-продажу електричної енергії, яка 

склалася на ринку «на добу наперед» у відповідну годину відповідної 

доби розрахункового періоду, грн./МВт.год без ПДВ. Така ціна 

зазначається на сайті Оператора ринку: http://www.oree.com.ua/;  

Цбр – ціна небалансів, що склалася на балансуючому ринку у 

відповідну годину годину відповідного розрахункового періоду, 

грн./МВт.год;  

К
im – коефіцієнт ціни небалансу відповідно до Правил ринку;  

М – маржа (вартість послуг) Постачальника, що складає 2 % від Црдн, 

грн./МВт.год без ПДВ.  

Т – толеранс, 20%.  

Територія здійснення ліцензованої 

діяльності 
Територія України 

Спосіб оплати 

Оплата здійснюється у національній валюті України в безготівковій 

формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок із 

спеціальним режимом використання Постачальника, вказаний у 

рахунку-фактурі. 

Оплата здійснюється плановими платежами за графіком: 
‒ до 25 числа місяця, що передує розрахунковому періоду – 30% від 

вартості замовленого на розрахунковий період обсягу електричної 

енергії; 

‒ до 05 числа розрахункового періоду – 30% від вартості замовленого 

на розрахунковий період обсягу електричної енергії; 

‒ до 15 числа розрахункового періоду – 35% від вартості замовленого 

на розрахунковий період обсягу електричної енергії; 

‒ остаточний розрахунок за фактично спожитий обсяг електроенергії - 

до 13 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, на підставі 

рахунку виставленого Постачальником. 

Фактично спожитий обсяг електроенергії у кожному розрахунковому 

періоді визначається по даним приладів обліку та фіксується у Акті 

прийому-передачі електроенергії. 
 

Орієнтовна вартість прогнозованого обсягу споживання електричної 

енергії на розрахунковий період, для здійснення попередньої оплати, 

розраховується як добуток прогнозованого обсягу споживання 

електричної енергії на розрахунковий період і фактичної ціни 

електричної енергії у попередньому розрахунковому періоді. 

Термін (строк) виставлення 

рахунку за електроенергію 

Не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати платежу. Рахунки за 

електроенергію направляються на електронну адресу Споживача, 

вказану у заяві-приєднанні. 

Термін (строк) оплати рахунку за 

електроенергію 

Не більше 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання, але не пізніше 

строків, встановлених у графіку планових платежів. 

http://www.oree.com.ua/


Спосіб оплати послуг з розподілу 

електричної енергії: через електро-

постачальника з наступним пере-

веденням цієї оплати електропос-

тачальником оператору системи 

або напряму з оператором системи 

Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу електричної енергії 

безпосередньо оператору системи розподілу згідно з затвердженим 

Регулятором тарифом на розподіл електричної енергії. 

Розмір пені за порушення строку 

оплати або штраф 

При порушенні Споживачем термінів оплати за електричну енергію 

згідно даної комерційної пропозиції, Споживач зобов’язаний сплатити 

Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що 

діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого 

платежу, за кожен день прострочення. 

Зобов’язання надавати компенсації 

споживачу за недотримання 

електропостачальником 
комерційної якості надання послуг 

Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості 

надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному 

Регулятором. 

Штраф за дострокове припинення 

договору 

Відповідно до п. 6.1.3. Правил роздрібного ринку електричної енергії у 

разі дострокового розірвання споживачем договору, останньому 

нараховується штраф у розмірі 10% вартості спожитого обсягу 

електроенергії за останній розрахунковий період, погоджений  

сторонами у відповідному акті прийому-передачі. 

Строк дії договору та умови 

пролонгації 

Договір набирає чинності з дати, вказаної в заяві-приєднанні та діє до 

«31» грудня 2021 року. Договір вважається автоматично пролонгованим 

на тих же умовах на кожний наступний календарний рік, якщо жодна із 

Сторін не пізніше, ніж за 45 календарних днів до закінчення терміну дії 

договору не заявить про свій намір розірвати цей договір.

Можливість надання пільг, 
Субсидій 

 Не передбачена 

Можливість постачання захищеним 
Споживачам 

Відсутня 

Інші умови 
Середньомісячне споживання електроенергії Споживачем має бути 
50 000 кВт·год та більше на місяць. 

Стан обліку електроенергії 

Для площадок вимірювання (точок комерційного обліку), які 

забезпечують погодинний щодобовий облік електроенергії. 

Обсяги споживання електричної енергії визначаються погодинно за 

допомогою встановлених та введених в експлуатацію ЛУЗОД, АСКОЕ, 

АСЗД або лічильників диференційного (погодинного, зонного) обліку 

електричної енергії із гарантованим щодобовим зчитуванням показів 

відповідно до вимог «Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі 

електричної енергії на ринку електричної енергії 

електропостачальниками та операторами систем розподілу на 

перехідний період», затвердженого постановою НКРЕКП від 28.12.2018 

року №2118, Кодексу комерційного обліку електричної енергії тощо. 

Для площадок вимірювання (точок комерційного обліку), які не 

забезпечують погодинний щодобовий облік електроенергії.  

Погодинні обсяги споживання електричної енергії визначаються 

розрахунково відповідно до вимог «Тимчасового порядку визначення 

обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії 

електропостачальниками та операторами систем розподілу на 

перехідний період», затвердженого постановою НКРЕКП від 28.12.2018 

року №2118 та Кодексу комерційного обліку електричної енергії тощо. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2118874-18#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2118874-18#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2118874-18#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2118874-18#n9


Узгодження обсягів споживання 

електроенергії 

Розрахунковим періодом постачання електричної енергії є календарний 

місяць (з першого по останнє число включно). 

Обсяги постачання електричної енергії Споживачу у розрахунковому 

періоді узгоджуються Сторонами в План-графіку продажу 

електроенергії (Додаток № 3 до договору). Споживач зобов’язаний 

надати Постачальнику на узгодження заявку на обсяг постачання 

електричної енергії в розрахунковому періоді та граничні величини 

споживання електричної потужності (ліміти потужності) не пізніше 22 

числа місяця, що передує розрахунковому. Вказаний в План-графіку 

обсяг постачання електричної енергії може коригуватися 

(збільшуватися або зменшуватися) тільки за згодою Сторін. 
 

У разі необхідності, Споживач може довільно скоригувати попередньо 

узгоджені з Постачальником прогнозні обсяги споживання 

електроенергії шляхом письмового повідомлення Постачальника 

засобами електронної пошти за 2 (два) календарні дні (не пізніше 12:00 

години) до доби постачання. 
 

Споживач щодобово, до 10:00 години доби, що передує добі 

постачання, надає Постачальнику на електронні адреси 

ekenoll@yahoo.com, ekenoll@ukr.net прогнозні обсяги споживання 

електроенергії на добу постачання. Для вихідних та святкових днів 

Споживач надає Постачальнику прогнозні обсяги споживання 

електроенергії на відповідні вихідні та святкові дні до 10:00 години 

доби, що передує вихідним та святковим дням. 

Споживач щодобово, до 12:00 години, надає фактичні дані споживання 

електроенергії за попередню добу постачання по кожній точці 

розрахункового обліку на електронну адресу Постачальника, за формою 

таблиці з зазначенням: ЕІС-код точки комерційного обліку, попередніх 

показань, поточних показань, та даних по споживанню. Для вихідних та 

святкових днів Споживач надає Постачальнику фактичні дані 

споживання електроенергії за відповідні вихідні та святкові дні до                      

12:00 години першого робочого дня, наступного за відповідними 

вихідними та святковими днями. 

Порядок звіряння фактичного 

обсягу спожитої електричної 

енергії 

Фактично спожитий обсяг електричної енергії визначається погодинно 

для кожного розрахункового періоду окремо у відповідності до 

положень Кодексу комерційного обліку електричної енергії. 

Оформлення первинних документів 

Вартість та обсяг спожитої у розрахунковому періоді електричної 

енергії відображається в Акті прийому-передачі, який Постачальник 

надає Споживачу протягом 8 (восьми) робочих днів місяця, наступного 

за розрахунковим. Споживач підписує та повертає Постачальнику Акт 

прийому-передачі протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня його 

отримання. 

Відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового Кодексу 

платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), 

передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, визначають дату 

виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим 

методом. 

У разі, якщо операції, визначені цим пунктом, мають безперервний або 

ритмічний характер постачання, платники податку покупцям – 

платникам податку можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в 

якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника 

податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї 

суми отриманих коштів протягом такого місяця. 

 

Постачальник 
 

ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» 
 

Генеральний директор 
 

_________________  / Є.В. Більченко/ 

              Споживач  
 

____________________________________ 
 

______________________ 
 

___________________  / _______________ / 
М.П.    М.П. 


