
Додаток №2  

до Договору №_____ від  ___ ______20____  

 

ПУБЛІЧНА КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

1. Порядок визначення ціни електричної енергії.  

 

 Погодинні обсяги споживання електричної енергії на перехідний період до дати початку дії нового 

ринку електричної енергії визначаються згідно умов «Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі 

електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем 

розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії», затвердженого 

Постановою НКРЕКП від 28.12.2018 №2118 (далі – Тимчасовий порядок); 

 Фактична вартість електричної енергії визначається відповідно до фактичного погодинного споживання 

електричної енергії місяця постачання споживання (визначеного відповідно до Тимчасового положення окремо 

для об’єктів групи «а» та групи «б»), фактичної погодинної ціни закупівлі електричної енергії на Оптовому 

ринку електричної енергії місяця постачання (визначається за правилами Оптового ринку електричної енергії 

та публікується на офіційному веб - сайті ДП «Енергоринок» ), з урахуванням обов’язкових зборів, платежів 

(акцизний збір, ставка на регулювання НКРЕКП, плата за розподіл небалансу) та з врахуванням добутку 

фактичного споживання електричної енергії у місяці постачання на тариф Постачальна (ПДВ обліковується 

окремо). 

1.1. Вартість електричної енергії (без ПДВ) розраховується за формулою :  

 

Вм = ВОРЕ + Сф ∗ Т , де 

 

Вм – вартість електричної енергії у розрахунковому місяці, грн.; 

ВОРЕ – вартість закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку для Споживача, яка включає всі 

обов’язкові податки (крім ПДВ, що обліковується окремо), збори та платежі, що передбачені правилами 

Оптового ринку електроенергії, законодавством та іншими нормативними документами, грн.; 

Сф – фактичний обсяг споживання розрахункового місяця постачання електричної енергії, кВт.*год.; 

Т – тариф на послуги постачальника 0,05 грн./кВт*год.  

Податок на додану вартість (ПДВ) нараховується додатково.  

1.2. Орієнтовна вартість заявленого обсягу споживання електричної енергії визначається як добуток 

заявленого на розрахунковий період обсягу споживання на прогнозовану оптову ринкову ціну електричної 

енергії (враховуючи за результатами щоденних розрахунків ДП «Енергоринок, з можливістю корекції на протязі 

розрахункового періоду, фактичну вартість спожитої електричної енергії розрахункового періоду), з 

додаванням тарифу на послуги Постачальника за кожну заявлену до споживання в розрахунковому періоді 

кВт*год. та розраховується за формулою: 

 

Во = Цпр ∗ Сп + Сп ∗ Т, де 

 

Во – орієнтовна вартість заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий 

період, грн.; 

Цпр – прогнозна оптова ринкова ціна  електричної енергії розрахункового місяця постачання, яка 

затверджена постановою НКРЕКП на відповідний розрахунковий період, грн./кВт*год.;; 

Сп – прогнозний обсяг споживання розрахункового місяця постачання електричної енергії, кВт.*год.; 

Т – тариф на послуги постачальника 0,05 грн./кВт*год.  

Податок на додану вартість (ПДВ) нараховується додатково.  

1.3. Сторони дійшли згоди, що в випадку введення Регулятором та/або іншим уповноваженим державним 

органом додаткових платежів / зборів / ставок та/або скасування існуючих платежів / зборів / ставок, що 

впливають на формування ціни електричної енергії, та/або прийняття нормативно-правових актів, інших дій та 

обмежень органів державної влади та/або суб'єктів транспортування, що впливають на формування ціни на 

електричну енергію на ринку та/або можливості Постачальника виконати зобов'язання з постачання електричної 

енергії Споживачу, то такі зміни приймаються обома Сторонами Договору без додаткового узгодження. 

 

2. Порядок розрахунків за електричну енергію: _____________________________________________. 

             (згідно пп. 2.1/згідно пп.2.2/згідно пп. 2.3) 

2.1. Оплата у місяці, що передує розрахунковому.  

Не пізніше 15-00 години (час зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника) 18 числа місяця, 

що передує розрахунковому місяцю в обсязі 100% від орієнтовної вартості заявленого обсягу споживання 

електричної енергії; 

або: 



2.2.  Оплата рівними частинами. 

Перший платіж – не пізніше 15-00 години (час зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника) 

18 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю в обсязі не менше ніж  

50% від орієнтовної вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії; 

Другий платіж – не пізніше 15-00 години (час зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника) 5 

числа розрахункового місяця  в обсязі не менше ніж  50% від орієнтовної вартості заявленого обсягу 

споживання електричної енергії; 

або: 

2.3.  Оплата за графіком у розрахунковому місяці.  

Перший платіж – не пізніше 15-00 години (час зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника) 

18 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю в обсязі не менше ніж  

10% від орієнтовної вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії; 

Другий платіж – не пізніше 15-00 години (час зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника) 

25 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю  в обсязі не менше ніж  35% від орієнтовної вартості 

заявленого обсягу споживання електричної енергії; 

Третій платіж – не пізніше 15-00 години (час зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника) 5 

числа розрахункового місяця в обсязі не менше ніж 35% від орієнтовної вартості заявленого обсягу 

споживання електричної енергії; 

Четвертий платіж – не пізніше 15-00 години (час зарахування коштів на поточний рахунок 

Постачальника) 15 числа розрахункового місяця в обсязі не менше ніж 20% від орієнтовної вартості 

заявленого обсягу споживання електричної енергії; 

При цьому, сума здійснених Споживачем попередніх оплат за розрахунковий місяць з урахуванням ПДВ 

не повинна бути менше вартості фактичного обсягу спожитої електричної енергії в розрахунковому місяці за 

інформацією наданою Постачальником за результатами щоденних розрахунків. 

2.4. Остаточний розрахунок за куплену Споживачем у Постачальника електроенергію в розрахунковому 

місяці визначається на підставі Акту купівлі-продажу електричної енергії, отриманого Споживачем відповідно 

до пп. 10 п. 6.2 цього Договору та здійснюється Споживачем до 10-го (включно) числа місяця, наступного за 

розрахунковим. Розмір платежу визначається, як різниця між вартістю електроенергії, зазначеної в Акті купівлі-

продажу електричної енергії та сумою здійснених Споживачем попередніх оплат за розрахунковий місяць з 

урахуванням ПДВ. 

2.5. Якщо сума здійснених Споживачем попередніх оплат перевищує вартість вказаної в Акті купівлі-

продажу електричної енергії, надлишок перерахованих грошових коштів Постачальником зараховується як 

попередня оплата на наступний розрахунковий період або повертається Споживачу за його вимогою впродовж 

3 (трьох) банківських днів з дня надходження відповідної письмової вимоги Постачальнику від Споживача. 

2.6. Сторони дійшли згоди, що у разі зміни графіку оплати за електричну енергію з боку Постачальника в 

ДП «Енергоринок», між Сторонами буде підписана відповідна додаткова угода до Договору щодо зміни графіку 

оплати. 

2.7. Сторони узгоджують, що Споживач має право виконувати свої грошові зобов’язання достроково. 

Достроково здійснені платежі зачисляються в рахунок виконання наступних по порядку платежів. 

2.8. При здійсненні платежів Споживач у платіжному дорученні в призначення платежу  зазначає договір, 

за яким здійснюється постачання електроенергії, та розрахунковий період.   

 

3. Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його оплати: 

 Не пізніше 15-00 години дня, що передує останньому дню для зарахування коштів на поточний рахунок 

Постачальника, шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Споживача, що вказана у п. 13.6 

Договору.  

 

4. Оплата послуг з розподілу здійснюється: ________________________________________________. 

            (Постачальником/Споживачем) 

 Споживач має можливість вільного вибору порядку оплати за надання послуг з розподілу (передачі) 

електричної енергії, на умовах: 

− договору про постачання електричної енергії з електропостачальником (за договором з розподілу, на 

підставі якого Постачальник отримав доступ до мереж та можливість продажу електричної енергії на території 

діяльності Оператора системи розподілу); 

− договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з розподільчою компанією (за 

договором про надання послуг з розподілу на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з 

розподілу електричної енергії). 

У випадку оплати послуги з розподілу на підставі договору про постачання електричної енергії з 

електропостачальником, Споживач зобов’язується, не пізніше 17-00 години (час зарахування коштів на 

поточний рахунок Постачальника), 25 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю перерахувати  100% 

суми належної до сплати за послуги з розподілу на рахунок Постачальника. 

 

5. Розмір неустойки за порушення строку оплати: 



У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується 

пеня, від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання, за кожен день прострочення. 

 

6. Розмір неустойки за порушення обсягів споживання: 

У разі виявлення розбіжності між фактичним і замовленим обсягом споживання електричної енергії 

Споживачем за розрахунковий місяць більше, ніж на 10% від заявленого, Постачальник має право нарахувати 

Споживачу штраф у розмірі 1% від вартості об'єму електричної енергії, що перевищує 10% від заявленого обсягу 

електричної енергії. Штраф повинен бути сплачений Споживачем на поточний рахунок Постачальника в строк, 

не більший 10 банківських днів з моменту отримання Споживачем письмової повідомлення-вимоги від 

Постачальника про нарахування та сплату штрафу.  

 

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

НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО. 

 

 


