
1.

Обсяг місячного споживання Тариф постачальника, грн. за 
кВт*год., без ПДВ

Обсяг місячного споживання Тариф постачальника, грн. за кВт*год., без 
ПДВ

до 100 тис. кВт*год. 0,045 до 100 тис. кВт*год. 0,05
до 200 тис. кВт*год. 0,035 до 200 тис. кВт*год. 0,04
до 500 тис. кВт*год. 0,025 до 500 тис. кВт*год. 0,03

Понад 500 тис. кВт*год. обговорюється в індивідуальному 
порядку

Понад 500 тис. кВт*год. обговорюється в індивідуальному порядку

2.

Комерційна пропозиція № 4 Комерційна пропозиція № 5 Комерційна пропозиція №6 Комерційна пропозиція № 7 Комерційна пропозиція № 8 Комерційна пропозиція № 9

Тариф постачальника, грн. за 
кВт*год., без ПДВ

Тариф постачальника, грн. за 
кВт*год., без ПДВ

Тариф постачальника, грн. за кВт*год., без 
ПДВ

Тариф постачальника, грн. за кВт*год., без 
ПДВ

Тариф постачальника, грн. за кВт*год., без 
ПДВ

Тариф постачальника, грн. за кВт*год., без 
ПДВ

0,025 0,03 0,045 0,05 0,04 0,05

1-й платіж за 3 банківських дня до початку  
розрахункового періоду у розмірі 50% 
вартості заявленого обсягу споживання 

електричної енергії на відповідний 
розрахунковий період

1-й платіж за 2 банківських дня до 25 числа 
місяця, що передує розрахунковому у 
розмірі 25% вартості заявленого обсягу 

споживання електричної енергії на 
відповідний розрахунковий період

Терміни оплати визначаються за 
домовленістю сторін та обераються 

споживачем самостійно. Планові платежі 
здійснюється в наступному порядку. 

2-й платіж - до 07 числа розрахункового 
періоду 35% від вартості очікуваного 
споживання електричної енергії на 

розрахунковий період;

2-й платіж за 2 банківських дня до 5 числа 
розрахункового місяця у розмірі 25% 

вартості заявленого    обсягу споживання 
електричної енергії на відповідний 

розрахунковий період

1-й платіж до _____ числа місяця, що 
передує розрахунковому у розмірі 50% 
вартості заявленого обсягу споживання 

електричної енергії на відповідний 
розрахунковий період

3-й платіж - до 17 числа розрахункового 
періоду 15% від вартості очікуваного 
споживання електричної енергії на 

розрахунковий період.

3-й платіж за 2 банківських дня до 10 числа 
розрахункового місяця у розмірі 25% 

вартості заявленого обсягу споживання 
електричної енергії на відповідний 

розрахунковий період 

2-й платіж до ____ числа розрахункового 
місяця у розмірі 35 % вартості заявленого 
обсягу споживання електричної енергії на 
відповідний розрахунковий період, але не 
пізніше 20 числа розрахункового періоду

4-й платіж за 2 банківських дня до 17 числа 
розрахункового місяця у розмірі 25% 

вартості заявленого обсягу споживання 
електричної енергії на відповідний 

розрахунковий період.

Остаточний розрахунок за фактично 
спожиту електричну енергію проводиться 

на підставі даних розрахункового обліку 
електричної енергії.

Оплата послуг з 
розподілу 
електричної 
енергії *

Оплата послуг з розподілу 
електричної енергії здійснюється 
Споживачем Оператору системи 
розподілу самостійно.

Оплата послуг з розподілу 
електричної енергії здійснюється 
Споживачем Оператору системи 
розподілу самостійно.

Оплата послуг з розподілу електричної 
енергії здійснюється Споживачем 
Оператору системи розподілу самостійно.

Оплата послуг з розподілу електричної 
енергії здійснюється Споживачем 
Оператору системи розподілу самостійно.

Оплата послуг з розподілу електричної 
енергії здійснюється Споживачем 
Оператору системи розподілу самостійно.

Оплата послуг з розподілу електричної 
енергії здійснюється Споживачем 
Оператору системи розподілу самостійно.

Примітка:

* -
 можливість оплати послуг з розподілу електричної енергії через Постачальника проводиться за домовленістю сторін та зазначається у заяві-приєднання споживача до умов договору про постачання е/е. Споживач здійснює оплату за послугу з 
розподілу електричної енергії через Постачальника за тарифами Оператора системи розподілу (ОСР) що діють у відповідному розрахунковому періоді одночасно з оплатою суми попередньої оплати за заявлені обсяги електричної енергії з наступним 
переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи розподілу.

2-й платіж за 2 банківських дня до 20 числа 
розрахункового місяця у розмірі 50% 

вартості заявленого обсягу споживання 
електричної енергії на відповідний 

розрахунковий період.

1-й платіж за 2 банківських дня до 25 числа 
місяця, що передує розрахунковому у 
розмірі 50% вартості заявленого обсягу 

споживання електричної енергії на 
відповідний розрахунковий період

для споживачів групи "Б"

Спосіб оплати

додаток до листа пропонування співпраці

Комерційна пропозиція №1 Комерційна пропозиція №2

Тариф на послуги 
постачальника

Спосіб оплати

Оплата електричної енергії 
здійснюється споживачем у формі 
попередньої оплати до 25 числа 

місяця, що передує розрахунковому 
періоду, в розмірі 100 % від вартості 
очікуваного споживання електричної 

енергії на розрахунковий період з 
остаточним розрахунком, що 

проводиться за фактично відпущену 
електричну енергію згідно з даними 

комерційного обліку.

для споживачів групи "А"

2-й платіж - до 07 числа розрахункового періоду 35% від вартості очікуваного 
споживання електричної енергії на розрахунковий період;

3-й платіж - до 17 числа розрахункового періоду 15% від вартості очікуваного 
споживання електричної енергії на розрахунковий період.

Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі попередньої 
оплати до 25 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, в розмірі 

100 % від вартості очікуваного споживання електричної енергії на 
розрахунковий період з остаточним розрахунком, що проводиться за 

фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного 
обліку.

1-й платіж за 3 банківських дня до початку  розрахункового періоду у розмірі 50% 
вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний 

розрахунковий період

Тариф на послуги 
постачальника

Оплата електричної енергії 
здійснюється споживачем у формі 
попередньої оплати до 10 числа 

місяця, що передує розрахунковому 
періоду, в розмірі 100 % від вартості 
очікуваного споживання електричної 

енергії на розрахунковий період з 
остаточним розрахунком, що 

проводиться за фактично відпущену 
електричну енергію згідно з даними 

комерційного обліку.

Група "А". Критерії, яким має відповідати споживач: споживач є власником (користувачем) об’єкта. Площадка вимірювання споживача забезпечена встановленим 
локальним устаткуванням збору та обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизованою системою комерційного обліку електричної енергії споживача (АСКОЕ), яка введена у 
промислову експлуатацію. Споживач визначив відповідного оператора АСКОЕ, ППКО для забезпечення щодобового формування та передачі погодинних даних 
комерційного обліку до ОСР, згідно до умов «Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії 
електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії», затвердженої постанови 
НКРЕКП від 28.12.2018р. №2118.

Порівняльний аналіз комерційних пропозицій ТОВ "Запоріжжяелектропостачання"

Група "Б". Критерії, яким має відповідати споживач: споживач є власником (користувачем) об’єкта. Наявні у споживача засоби обліку електричної енергії забезпечують можливість фіксації загального обсягу споживання електричної енергії за розрахунковий 
період, площадки обліку споживача, відповідно до Тимчасового Порядку постанови НКРЕКП від 28.12.2018 № 2118, віднесено до групи «б».
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