
Додаток № 2 

до Договору про постачання 

електричної енергії споживачу 
 
 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 36 

«Вільні ціни індивідуальна без розподілу»  

для споживачів,  які споживають електричну енергію для потреб підприємницької, професійної 

діяльності 

Критерії, яким має 

відповідати особа, що 

обирає дану 

комерційну 

пропозицію 

Споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з 

розподілу (передачі) електричної енергії. 

Для площадок вимірювання групи «а» - Споживач виконання вимоги 

«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 № 2118 (зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 11.06.2019  № 

1031), а також вимоги згідно Кодексу комерційного обліку, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 311 щодо віднесення площадок 

вимірювання споживачів до групи «а». 

Ціна Фактична ціна купованої Споживачем електроенергії розраховується за 

формулою: 

Цфакт=(Вфакт / Wфакт) x Ппост + Тпер, де  

Вфакт, грн – фактична вартість фактичних обсягів споживання  електроенергії 

Споживача, розрахована як добуток погодинних обсягів фактичного 

споживання* та погодинних фактичних тарифів, які склалися на Ринку на добу 

наперед** за відповідний розрахунковий період, з урахування вартості 

небалансів; 

Wфакт, кВтг – фактичний обсяг споживання Споживача за розрахунковий 

період; 

Тпер, грн/кВтг – тариф на послуги з передачі електричної енергії***;  

Ппост, грн/кВтг – тариф на послуги Постачальника; 

 

 

 

 

Розрахунок планових платежів визначається за формулою: 

Цплан=Цфп + Тпер + Ппост, де 

Цфп, грн/кВтг - фактична ціна електричної енергії за попередній 

розрахунковий період. 

 

*      для групи «а» - погодинні обсяги згідно АСКОЕ, для групи «б» - погодинні 

обсяги згідно залишкового графіку області (ОСР) 

**    інформація, щодо результатів торгів розміщена на сайті ДП «Оператор 

ринку» http://www.oree.com.ua 

***   тариф на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК 

«Укренерго» затверджений постановою НКРЕКП, у випадку приєднання 

мереж споживача безпосередньо до мереж Укренерго і наявності у 

споживача договору з Укренерго про передачу, тариф на передачу 

сплачується споживачем самостійно, про що споживач має повідомити 

постачальника, у такому випадку постачальник не включає у загальну 

вартість послуги з передачі. 

 

Ппост 
Місячний обсяг споживання сумарно по усім площадкам 

вимірювання Споживача (млн. кВт.год) 

1,003 більше 10 

1,005 від 7 до 10 

1,01 від 4 до 7 

1,02 від 1 до 4 

1,03 від 0,5 до 1 

1,04 від 0,1 до 0,5 

1,05 до 0,1 

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

діяльності оператора 

системи розподілу, 

доступ до якої має 

електропостачальник 

Територія України. 

Спосіб оплати 1/2 вартості заявленого обсягу – за 10 днів до початку розрахункового періоду; 

1/8 вартості заявленого обсягу – до 3 числа розрахункового місяця; 

1/8 вартості заявленого обсягу – до 8 числа розрахункового місяця; 

1/8 вартості заявленого обсягу – до 13 числа розрахункового місяця; 

1/8 вартості заявленого обсягу – до 18 числа розрахункового місяця. 

Коригування 

заявлених обсягів 

Споживач зобов’язаний надавати прогноз погодинного споживання 

електричної енергії до 10 числа місяця М-1. В разі необхідності, Споживач 

може скорегувати заявлений обсяг купівлі електроенергії, шляхом надання 

уточненого прогнозу погодинного споживання на період Д+2 щоденно до 

10:00 год., виконавши наступні умови: 

- забезпечення Споживачем  оплати за куповану електричну енергію 

відповідно до умов розділу «Спосіб оплати» цієї комерційної пропозиції з 

урахуванням скоригованого обсягу. 

Термін надання 

рахунку за спожиту 

електричну енергію та 

термін його оплати 

Рахунок надається споживачу до 20 числа місяця попереднього до 

розрахункового та сплачується споживачем відповідно до умов розділу 

«Спосіб оплати» 

 

Розмір пені за 

порушення строку 

оплати та/або штраф 

За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням 

термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Постачальник 

проводить нарахування Споживачу пені в розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку України від суми заборгованості за кожен день 

прострочення платежу враховуючи день фактичної оплати, 3% річних з 

простроченої суми. При цьому сума боргу повинна бути сплачена з 

урахуванням встановленого індексу інфляції.  

Штрафи відсутні. 

Розмір штрафу за 

перевищення 

заявленого обсягу 

споживання 

Штрафи відсутні. 

 

Штраф за 

дострокове 

припинення дії 

договору 

Штрафи відсутні. 

 

Можливість 

надання пільг, 

субсидій 

Не надаються. 

Розмір компенсації 

Споживачу за 

недодержання 

Постачальником 

комерційної якості 

послуг 

Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості надання  

послуг надається у порядку та розмірі,  визначеному Регулятором. 

Термін дії договору Договір діє до моменту початку постачання електричної енергії споживачу 

іншим Постачальником, а в частині розрахунків до повного виконання 

зобов’язань за ним.  

Оплата послуг з 

розподілу  
Послуги з розподілу сплачується Постачальником відповідному оператору 

системи розподілу за відповідним договором у терміни, вказані в договорі між 

Постачальником та оператором системи розподілу. 

Можливість 

постачання 

електричної енергії 

захищеним 

споживачам 

Захищеним споживачам електропостачання здійснюється у відповідності до 

вимог Договору та вимог чинного законодавства. 
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Постачальник:        Споживач: 

ТОВ  «АГРО-НВ»           

         __________________________ 

 

Директор комерційний  В. Проценко     _______________/___________/ 

          

 «____»___________2021р.      «____»___________2021р. 


