
Додаток № 2 

 до Договору постачання електричної 

енергії споживачу  №___________ 

від «_____ » ___________202__ року 

 

Комерційна пропозиція  

«Комерційні умови постачання електричної енергії споживачу» 

 

1. Застосовується у сукупності таких умов: 

1.1. Споживач не є побутовим та/або захищеним споживачем. 

1.2. Споживач сам оплачує послуги з розподілу електричної енергії відповідному ОСР. 

1.3. Постачальник самостійно оплачує послуги з передачі електричної енергії відповідному 

ОСП. 

1.4. Ця комерційна пропозиція оформлюється сторонами в письмовій формі у вигляді 

Додатку до Договору «Комерційні умови постачання електричної енергії споживачу» 

до договору поставки. 

2. Ціна і умови оплати за електроенергію: 

2.1. Ціна 1 МВт*год електричної енергії, що поставляється Продавцем Покупцеві 
відповідно до цієї комерційної пропозиції визначається відповідно до групи споживача: 

2.1.1 Для Групи А, як фактична ціна закупівлі, що склалась за підсумками торгів на ринку 

"на добу наперед" на відповідну добу збільшена на 3% (три відсотка) за  кожну годину 

відповідної доби, збільшеної на тариф передачі НЕК «Укренерго» (ОСП), величину 

винагороди Постачальника, та офіційні податки і збори. 

2.1.2 Для Групи Б, як Середньозважена ціна РДН, що склалась за підсумками торгів на 
ринку «на добу наперед» на відповідний місяць збільшена на 3% (три відсотка), 

збільшеної на тариф передачі НЕК «Укренерго» (ОСП), величину винагороди 

Постачальника, та офіційні податки і збори. 

  2.1.3.Величина винагороди  Постачальника  становить 0,5 % від ціни  закупівлі, що склалась 

за підсумками торгів на ринку "на добу наперед" 

 

2.2.Умови оплати за електричну енергію за розрахунковий період (РП), що здійснюється  

Споживачем у наступному порядку: 

- 50% оплати до 25 числа місяця, що передує розрахунковому 

- 50 % оплати до 15 числа поточного розрахункового періоду.  

 

Розрахунок планових платежів визначається за фактичною ціною для Споживача, що 

склалася за попередні два місяці. 

2.3.Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла в наслідок різниці між Плановим 

платежем та Фактичним, визначається після завершення розрахункового періоду.  

 Сума переплати Споживача, за вибором Споживача, може бути зарахована в 

якості оплати наступного розрахункового періоду, або повертається 

Постачальником на розрахунковий рахунок Споживача.  

 Сума недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті Споживачем. 
2.4.Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем за фактично спожиту електричну 

енергію на підставі Акту приймання-передачі підписаного Сторонами та скріпленого 

печатками Сторін  та рахунку на оплату, який Постачальник надає Споживачу  за 

підсумками розрахункового місяця не пізніше 5- го робочого дня з дати отримання даних 

від Оператора системи розподілу про обсяги спожитої (розподіленої) електричної енергії 

Постачальника. 

2.5.Оплата рахунка Постачальника має бути здійснена Споживачем у строки не більше 5 

робочих днів від дати його отримання Споживачем. 

3. Обсяги електроенергії: 



3.1. Не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку місяця постачання сторони 
узгоджують погодинну місячну заявку для точок Групи А та місячну заявку для точок 

Групи Б у розрізі календарного місяця (Додаток №4 до Договору). 

3.2. Споживач до 11.00 год Д-1 має право на коригування планових погодинних обсягів 

споживання для точок групи А та коригування місячної заявки споживання для точок 

Групи Б до 15 числа розрахункового періоду на величину не більше 20% від заявленого 

обсягу Групи Б шляхом повідомлення на електронну адресу Постачальника. 

3.3. Заявка надсилається Споживачем на електронну адресу Постачальника: 
emvmter@ukr.net 

4. Санкції: 

4.1. Штрафні санкції до Споживача за перехід до іншого постачальника – непередбачені. 

4.2. Компенсація Споживачу за недотримання комерційної якості послуги з постачання 

електричної енергії надається Постачальником у порядку, визначеному НКРЕКП. 

4.3. При порушенні строків оплати за електроенергію Постачальник має право нарахувати 
пеню. 

4.4. Обсяг перевищення фактичного годинного споживання над замовленим (негативний 

небаланс) та обсяг перевищення замовленого годинного споживання над фактичним 

(позитивний небаланс) урегульовується між сторонами за цінами, які сформувалися у 

відповідний період на Балансуючому ринку України.  

4.4.1.Вартість позитивного небалансу визначається як добуток  обсягу перевищення 
замовленого годинного споживання над фактичним (позитивний небаланс) на різницю ціни, 

що склалась за підсумками торгів на ринку "на добу наперед" та ціни врегулювання 

позитивного небалансу на відповідну годину.  

 

 

5. Період постачання: починаючи з ____ числа _____місяця. 

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН 

 

СПОЖИВАЧ ПОСТАЧАЛЬНИК 

  

  
__________________  

      

            _________________  

 

 

 


