
Додаток № 2  

До договору № ___ про постачання електричної енергії 

 споживачу від «___»________202___року 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №1-МНС 

(Споживачі, що відносяться до групи малі непобутові споживачі)* 
 

Ціна на електричну енергію 

Ціна постачання 1 кВт*год електричної енергії - 2,40 грн. без ПДВ.  

Зазначена ціна постачання є прогнозованою. 

 

У разі відхилення середньозваженої ціни поточного розрахункового періоду від 

прогнозованої ціни закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії 

та/або тарифів на послуги з передачі/розподілу електричної енергії та/або 

тарифу постачальника, ціна, за якою здійснюється постачання електричної 

енергії постачальником споживачу відповідно до цієї комерційної пропозиції за 

вільними цінами, підлягає перегляду у наступному порядку. 

 

Ціна за 1 кВт*год електричної енергії визначається як ділення загальної 

вартості електричної енергії на обсяг фактично спожитої у 

розрахунковому періоді електроенергії. 

Формула загальної вартості електричної енергії: 

Qзаг = QΣре + Тпост + Тор + Тосп + Тппко + Sвр, 

де 

Qзаг – загальна вартість електричної енергії, грн. ; 

QΣре = Qрдд + Qрдн + Qвдр – вартість купівлі електричної енергії 

складається з вартості закупівлі на ринку двосторонніх договорів, 

ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та відповідно; 

Qрдд – вартість купівлі електричної енергії на ринку двосторонніх 

договорів (РДД), у разі закупівлі, визначається як добуток погодинного 

споживання електричної енергії (активної) відповідного споживача на 

погодинну ціну, грн;  

Qрдн – вартість купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» 

(РДН) визначається як сума добутків погодинного споживання 

електричної енергії (активної) відповідного споживача на погодинну 

ціну, яка формувалася на ринку РДД на протязі розрахункового 

періоду, грн; 

Qвдр – вартість купівлі електричної енергії на внутрішньодобового 

ринку (ВДР) у разі закупівлі визначається як сума добутків 

погодинного споживання електричної енергії (активної) відповідного 

споживача на погодинну ціну, яка формувалася на ринку ВДР на 

протязі розрахункового періоду, грн; 

Тпост – тариф постачальника 0,09 грн/кВт*год; 

Тор – вартість послуг Оператора ринку, що складається з фіксованого 

платежу за участь на РДН/ВДР та платежу за здійснення операцій 

купівлі-продажу на РДН/ВДР, погоджених відповідною постановою 

НКРЕКП, що визначаються на підставі рахунків ДП «Оператор ринку»;  

Тосп – тарифи на послуги НЕК «Укренерго» (оператор системи 

передачі – ОСП) з передачі електроенергії та послуги диспетчерського 

управління, погоджені постановами НКРЕКП;  

Sвр – сума внеску на регулювання, що визначається згідно з 

відповідною квартальною постановою НКРЕКП як добуток ставки 

внеску на регулювання за відповідний календарний період та 

фактичного споживання електроенергії у розрахунковому періоді, грн; 

Ціна за 1 кВт*год електричної енергії та загальна вартість електричної 

енергії відображаються в підсумковому акті прийому-передачі 

електроенергії, який надається Споживачу по закінченню розрахункового 

періоду але не менше одного разу на місяць. 

Для розрахунку планових платежів за замовлені на розрахунковий 

період обсяги електроенергії застосовується ціна купівлі електричної 

енергії для споживача у попередньому розрахунковому періоді, визначена 

за правилами цього пункту, а у разі її відсутності – граничні ціни 

електричної енергії на РДН/ВДР та балансуючому ринку, сформовані 

відповідно до «Перехідних положень» Правил ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобового ринку і «Прикінцевих та перехідних положень» 

Правил ринку». 

 

 

 

 

 

 



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 02 числа розрахункового періоду – 30% від загальної вартості 

заявленого обсягу купівлі електричної енергії на розрахунковий період; 

- до 10 числа розрахункового періоду – 30% від загальної вартості 

заявленого обсягу купівлі електричної енергії на розрахунковий період; 

- до 20 числа розрахункового періоду – 20% від загальної вартості 

заявленого обсягу купівлі електричної енергії на розрахунковий період; 

- до 25 числа розрахункового періоду – 20% від загальної вартості 

заявленого обсягу купівлі електричної енергії на розрахунковий період; 

- остаточний розрахунок за фактично спожитий обсяг електроенергії – 

після завершення відповідного розрахункового періоду, впродовж 5 (п’яти) 

банківських днів після отримання рахунку, що складений на підставі Акту 

прийому-передачі електричної енергії. 

Фактично спожитий обсяг електроенергії у кожному розрахунковому 

періоді визначається по даним приладів обліку та фіксується у Акті 

прийому-передачі електроенергії 

У разі зміни прогнозованої ціни закупівлі електричної енергії або 

тарифів на послуги передачі, ціна, яка використовується для 

формування планових платежів. підлягає перегляду, у порядку, 

встановленому даною комерційною пропозиції та Правилами роздрібного 

ринку електричної енергії. 

Відповідальність Споживача за 

небаланси електроенергії 

Споживач зобов’язаний надавати Електропостачальнику до 15 числа 

місяця, що передує розрахунковому, обсяги електричної енергії, що 

заплановані до споживання у 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. 

Спосіб оплати послуг з розподілу 

електричної енергії: через 

електропостачальника з наступним 

переведенням цієї оплати 

електропостачальником оператору 

системи або напряму з оператором 

системи 

Споживач здійснює плату за послугу з розподілу електричної енергії 

безпосередньо Оператору системи розподілу. 

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 постачання споживач 

повинен повідомити листом діючого електропостачальника про намір 

укласти договір з новим електропостачальником щодо постачання 

електричної енергії споживачу не менше ніж за 21 календарний день до 

дати фактичного закінчення розрахункового періоду. У разі якщо 

споживач не повідомив діючого постачальника у передбачений термін, то 

діючий постачальник нараховує штраф  у сумі, яка дорівнює добутку 

об’єму фактичного споживання електроенергії та ціни електроенергії, яка 

була встановлена на розрахунковий період, що передував місяцю 

дострокового розірвання договору споживачем. 

Строк дії договору та умови 

пролонгації 

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

«31» грудня 202__ 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 

У Споживача відсутній Договір з постачальником послуг комерційного 

обліку. а електричну енергію, що купується використовується для власного 

споживання, що не є побутовим споживачем, та електроустановки якого 

приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт.  

Стан обліку електроенергії 

У вузлі обліку для вимірювання з метою комерційних розрахунків за 

електричну енергію мають використовуватися розрахункові засоби 

вимірювальної техніки, які відповідають вимогам Кодексу комерційного 

обліку, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та 

іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів 

вимірювальної техніки. 

 

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 електричної 

енергії споживачу (Додаток №3 до договору). У разі зміни обсягу 

електричної енергії, що заплановано, Споживач зобов’язаний надати 

Постачальнику на узгодження заявку на обсяг постачання електричної 

енергії в розрахунковому періоді не пізніше 15 числа місяця, що передує 

розрахунковому. 

У разі необхідності Споживач може у розрахунковому місяці, до 20 числа, 

збільшити/зменшити замовлений обсяг постачання електричної енергії. 

Підставою для збільшення обсягу постачання електричної енергії 

Постачальником Споживачу у розрахунковому періоді, є 100%-кова 

попередня оплата Споживачем додатково заявленого в розрахунковому 

періоді обсягу електричної енергії до 20 числа розрахункового періоду та 

письмове звернення Споживача до Постачальника, надане у встановлений 

термін (за вільною формою). 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18


* Примітка: У разі урахування інших умов, які пов’язані безпосередньо з постачанням електричної енергії споживачу та/або 

особливостями постачання електричної енергії споживачу положення цієї комерційної пропозиції підлягають перегляду. 

 
 

Директор          А. Жмиров 

 

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 до 10 числа 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. 


