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Назва КП

Умови в яких
відбулися зміни

Ціна (тариф)
електричної
енергії
СТАНДАРТ-1

Редакція діє до 31.10.2020

Редакція, що діятиме з 01.11.2020

При розрахунку плати за спожиту електричну енергію в обсягах,
що
менше,
або
дорівнюють
заявленим
Споживачем
застосовується ціна, визначена з урахуванням наступних
складових:
1. Ціна закупівлі електричної енергії на всіх видах ринків
електричної енергії, що фактично склалася для
Постачальника за результатами розрахункового періоду,
з урахуванням вартості послуг адміністраторів ринків.
2. Тариф на послуги з розподілу електричної енергії згідно
затверджених Регулятором величин.
3. Тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно
затвердженої Регулятором величини.
4. Вартість послуг Постачальника, що визначається
шляхом множення обсягу поставленої Споживачу
електричної енергії на тариф 0,0896 грн./кВт*год. без
ПДВ* за розрахунковий період.
При розрахунку величини попередньої оплати використовується
визначена Постачальником орієнтовна ціна, розрахована на
перших два розрахункових періоди, виходячи з Прогнозованої ціни
закупівлі електричної енергії, а на подальші періоди ціна, що
фактично склалася за результатами періоду, що передує періоду, в
якому формується відповідний рахунок.
Вартість електричної енергії, спожитої понад договірну величину
споживання електричної енергії, визначається з урахуванням
коефіцієнту збільшення = 1,5.

При розрахунку плати за спожиту електричну енергію в обсягах, що
менше, або дорівнюють заявленим Споживачем застосовується
ціна, визначена з урахуванням наступних складових:
1. Ціна закупівлі електричної енергії на всіх видах ринків
електричної енергії, що склалася для Постачальника з
урахуванням отриманих від ОСП/ОСР погодинних даних
обсягів споживання електроенергії, включаючи вартість
послуг адміністраторів ринків та інших обов’язкових
внесків, зборів та платежів, що передбачені чинним
законодавством.
2. Тариф на послуги з розподілу електричної енергії згідно
затверджених Регулятором величин.
3. Тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно
затвердженої Регулятором величини.
4. Вартість послуг Постачальника, що визначається шляхом
множення обсягу поставленої Споживачу електричної
енергії на тариф 0,0896 грн./кВт*год. без ПДВ* за
розрахунковий період.
При розрахунку величини попередньої оплати використовується
визначена Постачальником орієнтовна ціна, розрахована на перших
два розрахункових періоди, виходячи з Прогнозованої ціни закупівлі
електричної енергії, а на подальші періоди ціна, що фактично
склалася за результатами періоду, що передує періоду, в якому
формується відповідний рахунок.
Вартість електричної енергії, спожитої понад договірну величину
споживання електричної енергії, визначається з урахуванням
коефіцієнту збільшення = 1,5.

Пункт відсутній

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та
доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів,
що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не
відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж за
договором про постачання електричної енергії, шляхом їх
зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача
з постачання електричної на умовах універсальної послуги до
постачання за вільними цінами.

При розрахунку плати за спожиту електричну енергію в обсягах,
що
менше,
або
дорівнюють
заявленим
Споживачем

При розрахунку плати за спожиту електричну енергію в обсягах, що
менше, або дорівнюють заявленим Споживачем застосовується

Інші умови

СТАНДАРТ-2

Ціна (тариф)
електричної

енергії

застосовується ціна, визначена з урахуванням наступних
складових:
1. Ціна закупівлі електричної енергії на всіх видах ринків
електричної енергії, що фактично склалася для
Постачальника за результатами розрахункового періоду,
з урахуванням вартості послуг адміністраторів ринків.
2. Тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно
затвердженої Регулятором величини.
3. Вартість послуг Постачальника, що визначається
шляхом множення обсягу поставленої Споживачу
електричної енергії на тариф 0,0896 грн./кВт*год. без
ПДВ* за розрахунковий період.
При розрахунку величини попередньої оплати використовується
визначена Постачальником орієнтовна ціна, розрахована на
перших два розрахункових періоди, виходячи з Прогнозованої ціни
закупівлі електричної енергії, а на подальші періоди ціна, що
фактично склалася за результатами періоду, що передує періоду, в
якому формується відповідний рахунок.
Вартість електричної енергії, спожитої понад договірну величину
споживання електричної енергії, визначається з урахуванням
коефіцієнту збільшення = 1,5.

ціна, визначена з урахуванням наступних складових:
1. Ціна закупівлі електричної енергії на всіх видах ринків
електричної енергії, що склалася для Постачальника з
урахуванням отриманих від ОСП/ОСР погодинних даних
обсягів споживання електроенергії, включаючи вартість
послуг адміністраторів ринків та інших обов’язкових
внесків, зборів та платежів, що передбачені чинним
законодавством.
2. Тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно
затвердженої Регулятором величини.
3. Вартість послуг Постачальника, що визначається шляхом
множення обсягу поставленої Споживачу електричної
енергії на тариф 0,0896 грн./кВт*год. без ПДВ* за
розрахунковий період.

Пункт відсутній

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та
доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів,
що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не
відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж за
договором про постачання електричної енергії, шляхом їх
зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача
з постачання електричної на умовах універсальної послуги до
постачання за вільними цінами.

При розрахунку плати за спожиту електричну енергію в обсягах,
що
менше,
або
дорівнюють
заявленим
Споживачем
застосовується ціна, визначена з урахуванням наступних
складових:
1. Ціна закупівлі електричної енергії на всіх видах ринків
електричної енергії, що фактично склалася для
Постачальника за результатами розрахункового періоду,
з урахуванням вартості послуг адміністраторів ринків.
2. Тариф на послуги з розподілу електричної енергії згідно
затверджених Регулятором величин.

При розрахунку плати за спожиту електричну енергію в обсягах, що
менше, або дорівнюють заявленим Споживачем застосовується
ціна, визначена з урахуванням наступних складових:
1. Ціна закупівлі електричної енергії на всіх видах ринків
електричної енергії, що склалася для Постачальника з
урахуванням отриманих від ОСП/ОСР погодинних даних
обсягів споживання електроенергії, включаючи вартість
послуг адміністраторів ринків та інших обов’язкових
внесків, зборів та платежів, що передбачені чинним
законодавством.

Інші умови

ОПТИМАЛЬНА-1

Ціна (тариф)
електричної
енергії

При розрахунку величини попередньої оплати використовується
визначена Постачальником орієнтовна ціна, розрахована на перших
два розрахункових періоди, виходячи з Прогнозованої ціни закупівлі
електричної енергії, а на подальші періоди ціна, що фактично
склалася за результатами періоду, що передує періоду, в якому
формується відповідний рахунок.
Вартість електричної енергії, спожитої понад договірну величину
споживання електричної енергії, визначається з урахуванням
коефіцієнту збільшення = 1,5.

Тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно
затвердженої Регулятором величини.
4. Вартість послуг Постачальника, що визначається
шляхом множення обсягу поставленої Споживачу
електричної енергії на тариф 0,093 грн./кВт*год. без
ПДВ* за розрахунковий період.
При розрахунку величини попередньої оплати та планового
платежу
використовується
визначена
Постачальником
орієнтовна ціна, розрахована на перших два розрахункових
періоди, виходячи з Прогнозованої ціни закупівлі електричної
енергії, а на подальші періоди ціна, що фактично склалася за
результатами періоду, що передує періоду, в якому формується
відповідний рахунок.
Вартість електричної енергії, спожитої понад договірну величину
споживання електричної енергії, визначається з урахуванням
коефіцієнту збільшення = 1,5.

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії згідно
затверджених Регулятором величин.
3. Тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно
затвердженої Регулятором величини.
4. Вартість послуг Постачальника, що визначається шляхом
множення обсягу поставленої Споживачу електричної
енергії на тариф 0,093 грн./кВт*год. без ПДВ* за
розрахунковий період.
При розрахунку величини попередньої оплати та планового платежу
використовується визначена Постачальником орієнтовна ціна,
розрахована на перших два розрахункових періоди, виходячи з
Прогнозованої ціни закупівлі електричної енергії, а на подальші
періоди ціна, що фактично склалася за результатами періоду, що
передує періоду, в якому формується відповідний рахунок.
Вартість електричної енергії, спожитої понад договірну величину
споживання електричної енергії, визначається з урахуванням
коефіцієнту збільшення = 1,5.

Рахунок на попередню оплату та плановий платіж надається
Постачальником Споживачу до дати початку відповідного
розрахункового періоду.
Рахунок за фактично спожиту електричну енергію (остаточний
розрахунок) надається Постачальником Споживачу не пізніше
п’ятого робочого дня з дати завершення розрахункового періоду.
Надані Постачальником рахунки підлягають оплаті Споживачем
протягом п’яти робочих днів з дати отримання.
Пункт відсутній

Рахунок на попередню оплату надається Постачальником
Споживачу до дати початку розрахункового періоду, рахунок та
плановий платіж – протягом розрахункового періоду.
Рахунок за фактично спожиту електричну енергію (остаточний
розрахунок) надається Споживачу не пізніше п’ятого робочого дня
з дати завершення розрахункового періоду.
Надані Постачальником рахунки підлягають оплаті Споживачем
протягом п’яти робочих днів з дати отримання.

При розрахунку плати за спожиту електричну енергію в обсягах,
що
менше,
або
дорівнюють
заявленим
Споживачем
застосовується ціна, визначена з урахуванням наступних
складових:
1. Ціна закупівлі електричної енергії на всіх видах ринків
електричної енергії, що фактично склалася для
Постачальника за результатами розрахункового періоду,
з урахуванням вартості послуг адміністраторів ринків.

При розрахунку плати за спожиту електричну енергію в обсягах, що
менше, або дорівнюють заявленим Споживачем застосовується
ціна, визначена з урахуванням наступних складових:
1. Ціна закупівлі електричної енергії на всіх видах ринків
електричної енергії, що склалася для Постачальника з
урахуванням отриманих від ОСП/ОСР погодинних даних
обсягів споживання електроенергії, включаючи вартість
послуг адміністраторів ринків та інших обов’язкових

3.

Термін надання
рахунку за
спожиту
електричну
енергію та строк
його оплати

Інші умови

ОПТИМАЛЬНА-2

Ціна (тариф)
електричної
енергії

2.

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та
доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів,
що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не
відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж за
договором про постачання електричної енергії, шляхом їх
зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача
з постачання електричної на умовах універсальної послуги до
постачання за вільними цінами.

Тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно
затвердженої Регулятором величини.
3. Вартість послуг Постачальника, що визначається
шляхом множення обсягу поставленої Споживачу
електричної енергії на тариф 0,093 грн./кВт*год. без
ПДВ* за розрахунковий період.
При розрахунку величини попередньої оплати та планового
платежу
використовується
визначена
Постачальником
орієнтовна ціна, розрахована на перших два розрахункових
періоди, виходячи з Прогнозованої ціни закупівлі електричної
енергії, а на подальші періоди ціна, що фактично склалася за
результатами періоду, що передує періоду, в якому формується
відповідний рахунок.
Вартість електричної енергії, спожитої понад договірну величину
споживання електричної енергії, визначається з урахуванням
коефіцієнту збільшення = 1,5.

внесків, зборів та платежів, що передбачені чинним
законодавством.
2. Тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно
затвердженої Регулятором величини.
3. Вартість послуг Постачальника, що визначається шляхом
множення обсягу поставленої Споживачу електричної
енергії на тариф 0,093
грн./кВт*год. без ПДВ* за
розрахунковий період.
При розрахунку величини попередньої оплати та планового платежу
використовується визначена Постачальником орієнтовна ціна,
розрахована на перших два розрахункових періоди, виходячи з
Прогнозованої ціни закупівлі електричної енергії, а на подальші
періоди ціна, що фактично склалася за результатами періоду, що
передує періоду, в якому формується відповідний рахунок.
Вартість електричної енергії, спожитої понад договірну величину
споживання електричної енергії, визначається з урахуванням
коефіцієнту збільшення = 1,5.

Рахунок на попередню оплату та плановий платіж надається
Постачальником Споживачу до дати початку відповідного
розрахункового періоду.
Рахунок за фактично спожиту електричну енергію (остаточний
розрахунок) надається Постачальником Споживачу не пізніше
п’ятого робочого дня з дати завершення розрахункового періоду.
Надані Постачальником рахунки підлягають оплаті Споживачем
протягом п’яти робочих днів з дати отримання.
Пункт відсутній

Рахунок на попередню оплату надається Постачальником
Споживачу до дати початку розрахункового періоду, рахунок та
плановий платіж – протягом розрахункового періоду.
Рахунок за фактично спожиту електричну енергію (остаточний
розрахунок) надається Споживачу не пізніше п’ятого робочого дня
з дати завершення розрахункового періоду.
Надані Постачальником рахунки підлягають оплаті Споживачем
протягом п’яти робочих днів з дати отримання.

2.

Термін надання
рахунку за
спожиту
електричну
енергію та строк
його оплати

Інші умови

ФАКТИЧНА-1

Ціна (тариф)
електричної
енергії

При розрахунку плати за спожиту електричну енергію в обсягах,
що
менше,
або
дорівнюють
заявленим
Споживачем
застосовується ціна, визначена з урахуванням наступних
складових:
1. Ціна закупівлі електричної енергії на всіх видах ринків
електричної енергії, що фактично склалася для
Постачальника за результатами розрахункового періоду,
з урахуванням вартості послуг адміністраторів ринків.

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та
доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів,
що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не
відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж за
договором про постачання електричної енергії, шляхом їх
зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача
з постачання електричної на умовах універсальної послуги до
постачання за вільними цінами.
Відсутня з 01.11.2020

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії згідно
затверджених Регулятором величин.
3. Тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно
затвердженої Регулятором величини.
4. Вартість послуг Постачальника, що визначається
шляхом множення обсягу поставленої Споживачу
електричної енергії на тариф 0,158 грн./кВт*год. без
ПДВ* за розрахунковий період.
Вартість електричної енергії, спожитої понад договірну величину
споживання електричної енергії, визначається з урахуванням
коефіцієнту збільшення = 1,5.
2.

Відсутня з 01.11.2020

ФАКТИЧНА-2

Ціна (тариф)
електричної
енергії

При розрахунку плати за спожиту електричну енергію в обсягах,
що
менше,
або
дорівнюють
заявленим
Споживачем
застосовується ціна, визначена з урахуванням наступних
складових:
1. Ціна закупівлі електричної енергії на всіх видах ринків
електричної енергії, що фактично склалася для
Постачальника за результатами розрахункового періоду,
з урахуванням вартості послуг адміністраторів ринків.
2. Тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно
затвердженої Регулятором величини.
3. Вартість послуг Постачальника, що визначається
шляхом множення обсягу поставленої Споживачу
електричної енергії на тариф 0,158 грн./кВт*год. без
ПДВ* за розрахунковий період.
Вартість електричної енергії, спожитої понад договірну величину
споживання електричної енергії, визначається з урахуванням
коефіцієнту збільшення = 1,5.

Відсутня

ФАКТИЧНА

Ціна (тариф)
електричної
енергії

При розрахунку плати за спожиту електричну енергію в обсягах, що
менше, або дорівнюють заявленим Споживачем застосовується
ціна, визначена з урахуванням наступних складових:
1. Ціна закупівлі електричної енергії на всіх видах ринків
електричної енергії, що склалася для Постачальника з
урахуванням отриманих від ОСП/ОСР погодинних даних
обсягів споживання електроенергії, включаючи вартість
послуг адміністраторів ринків та інших обов’язкових
внесків, зборів та платежів, що передбачені чинним
законодавством.
2. Тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно

затвердженої Регулятором величини.
Вартість послуг Постачальника, що визначається шляхом
множення обсягу поставленої Споживачу електричної
енергії на тариф 0,158
грн./кВт*год. без ПДВ* за
розрахунковий період.
Вартість електричної енергії, спожитої понад договірну величину
споживання електричної енергії, визначається з урахуванням
коефіцієнту збільшення = 1,5.
За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та
доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів,
що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не
відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж за
договором про постачання електричної енергії, шляхом їх
зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача
з постачання електричної на умовах універсальної послуги до
постачання за вільними цінами.
3.

Пункт відсутній

Інші умови

