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УКРЕНЕРГО 
ЕКСПОРТ 

 
 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 1 

Постачальника електричної енергії: ТОВ «УКРЕНЕРГОЕКСПОРТ» 
(основні критерії комерційних умов постачання електроенергії в новому ринку електричної енергії) 

 

1. Застосовується у сукупності таких умов: 
 

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

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

1.3. Комерційний облік електричної енергії на об’єктах Споживача забезпечує її купівлю на РДН.   

1.4. Комерційна пропозиція (деталізована) оформлюється сторонами в письмовій формі чи шляхом обміну 

ЕЦП у вигляді Додатку №3 «Комерційні умови постачання електричної енергії споживачу» до 

Договору про постачання електроенергії споживачу (далі - договір). Додаток №3 надсилається на 

електронну адресу Споживача після отримання від Споживача заповненої Заяви про укладання 

договору на умовах Комерційної пропозиції №1 разом з заповненими додатками 1 і 2 до договору. 
 

2. Ціна і умови оплати за електроенергію: 
 

2.1. Вартість електроенергії для Споживача за розрахунковий період (місяць) визначається на рівні 

фактичної вартості електроенергії, придбаної Постачальником для потреб об’єктів Споживача на Ринку «на 

добу наперед» (далі - РДН) у цей період з урахуванням погодинних цін на РДН, збільшеної на тариф 

передачі НЕК «Укренерго» та величину винагороди Постачальника у відсотковому значенні. 
 

2.2. Величина винагороди Постачальника (ТОВ «УКРЕНЕРГОЕКСПОРТ) дорівнює, %: 
 

Винагорода 

постачальника 

Місячне споживання 

за усіма об’єктами 

(млн. кВт.год) 

Умови оплати за розрахунковий період (РП)                  

у % відношенні від вартості заявленого обсягу*   

за 5 діб до РП до 5 числа до 10 числа до 15 числа 

1 % більше 10 40% 30%  30% 

1,5 % від 7 до 10 40% 30%  30% 

2 % від 4 до 7 40% 30%  30% 

3 % від 1 до 4 50%  50%  

4 % від 0,5 до 1 50%  50%  

6 % від 0,1 до 0,5 100%    

8 % до 0,1 100%    
 

* Розрахунок планових платежів визначається за прогнозованою оптовою ціною електроенергії, яка 

затверджена НКРЕКП на відповідний розрахунковий місяць, збільшеної на коефіцієнт 1,1.  
 

2.3. Постачальник за підсумками розрахункового місяця надає Споживачу значення ціни на РДН за кожну 

годину кожної доби розрахункового місяця. 
 

3. Обсяги електроенергії: 
 

3.1. До початку місяця постачання сторони узгоджують погодинну заявку споживання електроенергії у 

розрізі календарного місяця. Спожива має право не пізніше 9-00 доби, що передує добі споживання 

електричної енергії скорегувати погодинні обсяги споживання такої доби. 

3.3. Заявка надсилається Споживачем в електронному вигляді на електронну адресу Постачальника  

info@ukrenergoexport.com  у форматі  Excel.  
 

4. Санкції: 
 

4.1. Штрафні санкції до Споживача за перехід до іншого електропостачальника – не передбачені. 

4.2. Компенсація Споживачу за недотримання комерційної якості послуги з постачання електроенергії 

надається Постачальником у порядку, визначеному НКРЕКП. 

4.3. Обсяги перевищення фактичного годинного споживання над заявленими (негативний небаланс) та 

обсяги перевищення заявлених годинних обсягів над фактичними (позитивний небаланс), оплачується 

Споживачем Постачальнику за цінами, які сформувалися на Балансуючого ринку у розрахунковому періоді 

для врегулювання негативного та позитивного небалансу. 

4.4. За порушення строків оплати за електроенергію може бути нарахована пеня. 
 

5. Період постачання:  починаючи з 1 числа місяця. 

_ _ _ _ _ _ _ 
* Якщо Ви бажаєте укласти договір з умовами, відмінними від запропонованих у Комерційній пропозиції №1 –           

ми готові до обговорення індивідуальних умов з урахуванням Ваших побажань. 
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