
Додаток № 2 

до договору про постачання електричної 

енергії споживачу 

                                                                                                                                                 від «_____»_____    2020 р. 
 

КОМЕРЦІЙНА ПРОЗИЦІЯ №2 «АГРО» 

на серпень 2020 р. 

 

Відповідно  до ліцензії  з постачання електричної  енергії  споживачу: територією здійснення 

ліцензованої  діяльності є територія України (відповідні території провадження господарської  

діяльності з розподілу електричної  енергії операторів системи розподілу,  з якими ТОВ «ЮГ-ГАЗ» 

укладено  договори  розподілу). 

 

1. Споживач  

2. Оператор розподілу  

3. Предмет комерційної пропозиції Постачання електричної енергії як товарної продукції. 

4. Ціна електричної енергії 

4.1. Ціна попередньої оплати електричної енергії 

Споживачем на розрахунковий період за 1кВт*год 

Постачальника визначається за формулою: 

Цпр = 1,15*Цпп, 

де Цпп – ціна, що склалась на ринку РДН у попередньому 

розрахунковому періоді (місяці), а саме є середньою  ціною 

за 25 днів місяця,  що передує розрахунковому,  

опублікована  на офіційному сайті Оператора ринку, з 

урахуванням ПДВ.  

 

4.2. Фактична ціна купованої Споживачем електроенергії у 

розрахунковому періоді (без ПДВ), визначається 

Постачальником за формулою:  

 

Цзаг = (Врдн/вдр + Вбр)/ Vф + Цосп +Цоср+ Цп, де: 

 

    Врдн/вдр - Вартість закупівлі електричної енергії̈ на 

ринку «на добу наперед» (РДН) чи «внутрішньодобовому 

ринку» (ВДР), яка визначається з шляхом добутку 

погодинних цін на РДН чи ВДР у розрахунковому періоді 

та фактичного споживання електричної енергії 

Споживачем відповідної години, сумарно по точкам групи 

«А» та групи «Б». Погодинні обсяги групи «Б», 

визначаються згідно методик, затверджених НКРЕКП.  

    Вбр - вартість 1 кВт*год на балансуючому ринку, за 

якою Постачальник придбав/продав різницю між обсягами 

фактичного споживання (Vфт) та прогнозованого 

споживання (Vплан) Споживача без урахування ПДВ за 

ціною Оператора системи передачі  ПрАТ «НЕК 

"Укренерго" з урахуванням  допустимого Толерансу.  

    Толеранс складає 5% від погодинного замовленого 

обсягу, тобто від Vплан. 

Толеранс означає допустиме відхилення  споживача від 

замовленого ним погодинного обсягу Vплан (для групи А), 

в межах якого не застосовується плата за небаланси Вбр. 



Vф – обсяги фактичного споживання, дані по яким 

оператор системи розподілу передає в ПрАТ «НЕК 

«УКРЕНЕРГО» сумарно по точкам групи «А» та групи «Б».  

Vплан - обсяги замовленого (прогнозного) споживання, які 

Споживач зобов’язаний надавати Постачальнику за 

формою, викладеній в Додатку 4 до Договору про 

постачання  електричної енергії споживачу «Інформація 

про замовлене місячне (по годинах) споживання 

електричної енергії» не пізніше строку, визначеного в 

Договорі про постачання  електричної енергії споживачу. 

Розрахунковим періодом для розрахунків за Вбр є 1 година 

для Споживачів групи «А» та 1 місяць для Споживачів 

групи «Б».  

    Цосп - Ціна (тариф) послуг оператора системи передачі 

ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» (ціна регульованих послуг) 

грн/кВт*год, встановлений НКРЕКП Постановою № 2668 

від 10.12.2019 «Про встановлення тарифу на послуги з 

передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» 

на 2020 рік» (надалі – «Постанова 2668»).  В подальшому 

при внесенні змін в Постанову 2668 щодо зміни ціни 

(тарифу) на послуги оператора системи передачі ПРАТ 

«НЕК «УКРЕНЕРГО», то для розрахунку Цоспр 

використовуються нові змінені тарифи з дати застосування 

нових (змінених) цін (тарифів) ПРАТ «НЕК 

«УКРЕНЕРГО», а також 

    Цоср - Ціна (тариф) послуг оператора системи розподілу 

залежить від класу напруги споживання підприємства і 

розподіляється на I клас і II клас, (ціна регульованих 

послуг) грн/кВт*год,  врегульований НКРЕКП.   

    Цп - ціна послуг постачання електричної енергії, 

забезпечення її надійності і економічної ефективності. Для 

цієї комерційної пропозиції Цпост складає 0,03 грн. без 

ПДВ. 

    Споживач має право запросити звіт з погодинними 

цінами РДН/ВДР кожного дня місяця за, якими 

проводилась закупівля електроенергії, об'єм замовленого 

та фактичного споживання (Група А за даними 

АСКОЕ/ЛУЗОД, Група Б за даними оператора системи 

розподілу) для звірки та визначення вартості спожитої 

електроенергії. 

Пункт 9.5 Договору до постачання електричної енергії  на 

умовах даної комерційної  пропозиції не застосовується. 

Фактична ціна визначається Сторонами  не пізніше 16 

числа місяця наступного  за розрахунковим  та фіксується  

у  додаткових  угодах. 

5. Розрахунковий період Календарний місяць з першого по останнє число включно. 



6. Спосіб оплати 

Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем у 

формі авансових платежів за наступною схемою: 

➢ 25% від попередньої вартості заявлених обсягів 

споживання електричної енергії (надалі – план) до 

03.08.2020 р. 

➢ 25% від плану до 10.08.2020 р.  

➢ 25% від плану до 20.08.2020  р. 

➢ різниця між   вартістю  фактично спожитих  та 

оплачених обсягів електричної енергії  до 

20.09.2020 р. 

Попередня оплата здійснюється у розмірі, який 

визначається за наступної формулою:  

O = Wзаяв*Цпр, 

де Wзаяв - заявлені споживачем обсяги споживання на 

розрахунковий період ,  

Цпр - ціна попередньої оплати електричної енергії 

Споживачем на розрахунковий період, механізм 

визначення якої вказаний у розділі «Ціна електричної 

енергії» цієї Комерційної пропозиції. 

7. 

Термін надання рахунку за 

спожиту електричну енергію та 

термін його оплати 

Рахунок на проведення остаточного розрахунку надається 

до 16 числа місяця, наступного за розрахунковим. 

Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути 

здійснена Споживачем у строки, визначені в рахунку, але 

не більше  4 робочих днів від дати його отримання 

Споживачем.  

8. 

Розмір пені за порушення строку 

оплати та/або штраф 

 

За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з 

порушенням термінів, визначених цією комерційною 

пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню у 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми 

заборгованості за кожний день прострочення платежу, 

враховуючи день фактичної оплати, нарахованої  протягом 

всього періоду прострочення зобов’язання, не 

обмежуючись шестимісячним строком згідно з ч. 6 ст. 232 

Господарського кодексу України, та  3% річних від суми 

боргу. 

Суми пені, 3% річних, інфляційних повинні бути сплачені 

протягом 5 робочих днів від дня отримання Споживачем 

письмової  вимоги  про їх сплату від Постачальника. 

9. 

 Погодження (коригування) 

договірних обсягів 

споживання електричної енергії 

Коригування договірних обсягів споживання електричної 

енергії здійснюється Споживачем  в порядку 

встановленому Договором. 

10. 
Штраф за дострокове 

припинення дії договору 

Штраф не застосовується. 

11. Інші умови 

  З урахуванням положень Податкового кодексу України 
постачання електричної енергії Споживачу відповідно до 
умов цього Договору, носить безперервний та ритмічний 
характер. Відповідно до статті 201 Податкового кодексу, 
Постачальник складає та надає Споживачу податкову 
накладну та розрахунок коригування до податкової 
накладної, в електронному вигляді з дотриманням умови 
щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, 
електронного підпису уповноваженої особи та реєструє її в 
Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений 
Податковим Кодексом термін. 
На дату виникнення податкових зобов'язань (з 

урахуванням положень п. 44 підрозділу 2 розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу) та пункту 19 

Порядку заповнення податкової накладної, затвердженої 

Міністерством фінансів України від 31.12.2015 №1307 (із 



змінами та доповненнями), Постачальник складає 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. Якщо 

станом на дату складення зведеної податкової накладної 

сума коштів, що надійшла на поточний рахунок 

Постачальника за електричну енергію перевищує вартість 

фактично поставленого обсягу електричної енергії 

протягом розрахункового місяця, таке перевищення 

вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої 

складається податкова накладна у загальному порядку не 

пізніше останнього дня такого місяця. 

12. 
Термін  дії Договору та умови  

пролонгації 

Період  постачання за даною  комерційною  пропозицією: 
серпень  2020 р. Дія договору  може бути  пролонгована за 
взаємною  згодою  сторін за умови підписання Споживачем 
комерційної пропозиції на наступний місяць.  

13. 

Компенсація Споживачу за 

недотримання Постачальником 

комерційної якості надання 

послуг 

Розмір компенсації Споживачу за  недотримання 

Постачальником якості надання комерційних послуг 

надається в обсягах та у порядку, який затверджений 

Постановою НКРЕКП. 

 

 

 

Споживач  

_______ « ______________» 

 

_______________ 

 

_______________________/    /  

м. п.   

 

 

_______________ 

       (дата) 

   

 


