
Порядок формування ціни на електричну енергію  

для юридичних споживачів. 
 

1.1. До початку дії нового ринку електричної енергії (до впровадження ринку «на добу на 

перед», внутрішньодобового ринку та балансуючого ринку) ціна на електричну 

енергію (грн. за 1 кВт*год без ПДВ) для Споживача визначається за формулою: 

 

   
          

  
               )   ⁄ )), (грн./кВт*год)   (формула № 1) 

 

де:  

m - розрахунковий період; 

m-1 –  попередній розрахунковий період (період, що передує розрахунковому); 

  
  

 – прогнозована ціна закупівлі електричної енергії Постачальником для Споживача в ДП 

«Енергоринок» за розрахунковий період, фактична ціна закупівлі електричної енергії ** для 

Споживача, що склалась за результатами попереднього розрахункового періоду (місяця), 

грн./кВт*год; 

Wm – фактичний обсяг поставленої Споживачу електричної енергії за розрахунковий період, 

кВт*год; 

Wm-1 – фактичний обсяг поставленої Споживачу електричної енергії за попередній 

розрахунковий період, кВт*год.; 

      – ціна на послуги, пов’язані з постачанням електричної енергії споживачу – 0,10 грн./ 

кВт*год; 

ΔЦ – величина відхилення фактичної ціни закупівлі електричної енергії** для Споживача в ДП 

«Енергоринок»  за попередній розрахунковий період (місяць) відносно прогнозованої ціни 

закупівлі електричної енергії, яка застосовувалась при розрахунку в попередньому 

розрахунковому періоді, грн./кВт*год; 

ΔЦ =     
     –     

  
 , 

де 

    
     – фактична ціна закупівлі електричної енергії** для Споживача в ДП «Енергоринок»  в 

попередньому розрахунковому періоді (місяці), грн./кВт*год; 

    
  

 – прогнозована ціна закупівлі електричної енергії для Споживача в ДП «Енергоринок», яка 

застосовувалася в попередньому розрахунковому періоді, грн./кВт*год; 

k – коефіцієнт, який залежить від фактичного графіку оплати в кожному окремому 

розрахунковому за спожиту електричну енергію Споживачем; 

Графік оплати Коефіцієнт k 

100% попередній платіж 1 

не менше 50% авансовий платіж до початку 

розрахункового періоду, інші 50% планові 

платежі на протязі розрахункового періоду 

1,009 

Плановий платіж (оплата протягом 

розрахункового періоду) 

1,017 

Оплата по факту  1,034 

 

Примітка: 

** Ціна закупівлі електричної енергії для Споживача в ДП «Енергоринок» визначається: 

 для споживачів, прилади комерційного обліку електричної енергії на об'єкті яких є 

інтервальними (погодинними) та які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії в частині забезпечення дистанційного зчитування, обробки, зберігання 

та передачі Оператору системи погодинних даних приладів комерційного обліку, ціна 

закупівлі електричної енергії розраховується з урахуванням фактичного погодинного 

графіку споживання електричної енергії по об’єкту/ам Споживача та погодинної 

середньозважених цін купівлі електричної енергії на Оптовому ринку; 



 для об’єктів Споживача, які не мають погодинних приладів комерційного обліку 

електричної енергії або якщо вони не відповідають вимогам нормативних документів на 

підставі залишкового графіку загального споживання електричної енергії споживачами без 

погодинних приладів комерційного обліку електричної енергії, що приєднані до мереж 

Оператора системи розподілу споживачів, та погодинних середньозважених цін купівлі 

електричної енергії на Оптовому ринку. 

 якщо у Споживача є об'єкти де встановлені інтервальні прилади обліку, а також є об'єкти де 

такі прилади обліку відсутні, погодинні обсяги споживання розраховуються, у відповідні 

години доби, на підставі даних отриманих по інтервальним приладам обліку та даних 

отриманих розрахунковим шляхом на підставі залишкового графіку споживання 

електричної енергії споживачами, що приєднані до мереж Оператора системи розподілу та 

погодинних середньозважених цін купівлі електричної енергії на Оптовому ринку. 

 

Ціна закупівлі електричної енергії для Споживача на  Оптовому ринку електричної енергії 

також включає всі обов’язкові податки (крім ПДВ, що обліковується окремо), збори та платежі, 

що передбачені правилами  ринку електроенергії, законодавством та іншими нормативними 

документами  (зокрема плату акцизний податок, регуляторні внески). 

 Всі компоненти ціни, крім Цпост, є такими що не залежать від Постачальника та можуть 

бути змінені без додаткового повідомлення Споживача. 

- У разі зміни складових ціни які є регульованими або не залежать від Постачальника, в періоді 

наступному за розрахунковим, проводиться перерахунок вартості електричної енергії 

 

Порядок формування ціни, встановлений в п.1. комерційної пропозиції, може бути змінений. Про 

зміну Споживач буде повідомлений не пізніше, ніж за 20 днів до дати початку дії таких змін, 

шляхом офіційного оприлюднення на веб-сайті Постачальника Повідомлення про зміни до 

«Публічної Комерційної пропозиції  № 3-ПВЦ «Попередня оплата-Базова» та викладення її в 

новій редакції. Споживач має або погодитись з запропонованою Постачальником комерційною 

пропозицією в новій редакції (шляхом її підписання) або надати письмові заперечення. Ненадання 

Споживачем Постачальнику письмових заперечень проти продовження договірних відносин на 

умовах «Публічної Комерційної пропозиції № 3-ПВЦ «Попередня оплата-Базова» в новій редакції, 

та продовження фактичного споживання Споживачем електричної енергії – засвідчує факт 

погодження Споживача з комерційною пропозицією в новій редакції та прийняттям на себе нових 

(змінених) зобов’язальних умов. 

 

1.2.  З дати початку дії нового ринку електричної енергії (ринку «на добу на перед», 

внутрішньодобового ринку та балансуючого ринку) ціна на електричну енергію (грн. за 

1 кВт*год без ПДВ) для Споживача визначається за формулою:. 

 

   
          

  
                    )   ⁄ )), (грн./кВт*год)   (формула № 2) 

 

де:  

m - розрахунковий період; 

m-1 –  попередній розрахунковий період (період, що передує розрахунковому); 

  
  

 – прогнозована ціна закупівлі електричної енергії Постачальником для Споживача на  

ринках електричної енергії за розрахунковий період, фактична ціна закупівлі електричної енергії 

** для Споживача, що склалась за результатами попереднього розрахункового періоду (місяця), 

грн./кВт*год; 

Т
Пер 

– тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений НКРЕКП, грн./кВт*год; 

Wm – фактичний обсяг поставленої Споживачу електричної енергії за розрахунковий період, 

кВт*год; 

Wm-1 – фактичний обсяг поставленої Споживачу електричної енергії за попередній 

розрахунковий період, кВт*год.; 



      – ціна на послуги, пов’язані з постачанням електричної енергії споживачу – 0,10 грн./ 

кВт*год; 

ΔЦ – величина відхилення фактичної ціни закупівлі електричної енергії** для на  ринках 

електричної енергії за попередній розрахунковий період (місяць) відносно прогнозованої ціни 

закупівлі електричної енергії, яка застосовувалась при розрахунку в попередньому 

розрахунковому періоді, грн./кВт*год; 

ΔЦ =     
     –     

  
 , 

де 

    
     – фактична ціна закупівлі електричної енергії** для Споживача на  ринках електричної 

енергії в попередньому розрахунковому періоді (місяці), грн./кВт*год; 

    
  

 – прогнозована ціна закупівлі електричної енергії для Споживача на  ринках електричної 

енергії, яка застосовувалася в попередньому розрахунковому періоді, грн./кВт*год; 

k – коефіцієнт, який залежить від фактичного графіку оплати в кожному окремому 

розрахунковому за спожиту електричну енергію Споживачем; 

Графік оплати Коефіцієнт k 

100% попередній платіж 1 

не менше 50% авансовий платіж до початку 

розрахункового періоду, інші 50% планові 

платежі на протязі розрахункового періоду 

1,009 

Плановий платіж (оплата протягом 

розрахункового періоду) 

1,017 

Оплата по факту  1,034 

 

Примітка: 

** Ціна закупівлі електричної енергії для Споживача на всіх сегментах ринків електричної енергії 

визначається: 

 для споживачів, прилади комерційного обліку електричної енергії на об'єкті яких є 

інтервальними (погодинними) та які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії в частині забезпечення дистанційного зчитування, обробки, зберігання 

та передачі Оператору системи погодинних даних приладів комерційного обліку, ціна 

закупівлі електричної енергії розраховується з урахуванням фактичного погодинного 

графіку споживання електричної енергії по об’єкту/ам Споживача та погодинної 

середньозважених цін купівлі електричної енергії на різних сегментах ринку; 

 для об’єктів Споживача, які не мають погодинних приладів комерційного обліку 

електричної енергії або якщо вони не відповідають вимогам нормативних документів на 

підставі залишкового графіку загального споживання електричної енергії споживачами без 

погодинних приладів комерційного обліку електричної енергії, що приєднані до мереж 

Оператора системи розподілу споживачів, та погодинних середньозважених цін купівлі 

електричної енергії на різних сегментах ринку. 

 якщо у Споживача є об'єкти де встановлені інтервальні прилади обліку, а також є об'єкти де 

такі прилади обліку відсутні, погодинні обсяги споживання розраховуються, у відповідні 

години доби, на підставі даних отриманих по інтервальним приладам обліку та даних 

отриманих розрахунковим шляхом на підставі залишкового графіку споживання 

електричної енергії споживачами, що приєднані до мереж Оператора системи розподілу 

 

Ціна закупівлі електричної енергії для Споживача на  ринках електричної енергії також 

включає всі обов’язкові податки (крім ПДВ, що обліковується окремо), збори та платежі, що 

передбачені правилами  ринку електроенергії ВДР/РНД, законодавством та іншими 

нормативними документами  (зокрема плату акцизний податок, регуляторні внески). 

 Всі компоненти ціни, крім Цпост, є такими що не залежать від Постачальника та можуть 

бути змінені без додаткового повідомлення Споживача. 

- У разі зміни складових ціни які є регульованими або не залежать від Постачальника, в періоді 

наступному за розрахунковим, проводиться перерахунок вартості електричної енергії. 


