
Узгодження обсягів постачання електричної енергії за вільними цінами. 

1) Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії 
Споживачу, Постачальник забезпечує своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що 
за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії 
Споживачем. Для прогнозування попиту та забезпечення обсягів закупівлі електричної 
енергії, Споживач надає Постачальнику відомості щодо прогнозованих (очікуваних) обсягів 
та графіку споживання електричної енергії по об’єкту (об’єктам) Споживача: 

• разом із заявою-приєднанням до договору про постачання електричної споживачу 
на період до кінця поточного календарного року (помісячно, починаючи з 
планового періоду постачання електричної енергії Споживачу з боку 
Постачальника, за формою «Відомості про замовлені обсяги споживання»;  

• не пізніше 1 листопада поточного року – на наступний календарний рік 
(помісячно), за формою  «Відомості про замовлені обсяги споживання».  

2) У випадку необхідності коригування раніше замовленого (прогнозованого) обсягу 
споживання електричної енергії, Споживач надає Постачальнику повідомлення про 
скориговані замовлені обсяги споживання електричної енергії на наступний розрахунковий 
період не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку розрахункового місяця. Відповідне 
повідомлення надається Споживачем шляхом направлення електронного листа на адресу 
електронної пошти: esd@zpep.com.ua, з одночасним направленням заявки у паперовому 
вигляді засобами поштового зв’язку або нарочно за формою «Зразок звернення Споживача 
щодо коригування обсягів постачання». 

Заявлені обсяги споживання повинні об’єктивно відображати прогнозоване 
споживання електроенергії або бути максимально наближеними до фактичних обсягів 
споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах 
минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року. Обсяги постачання 
електричної енергії Споживачу у розрахунковому періоді узгоджуються сторонами як 
договірні величини. В разі, якщо умовами обраної Споживачем комерційної пропозиції 
передбачено наявність погодинного обліку електричної енергії, обсяг замовленого 
споживання електричної енергії надається із зазначенням погодинного графіку споживання 
«Відомості про замовлені погодинні обсяги».  

 У разі ненадання Споживачем «Повідомлення про заявлений обсяг купівлі 
електричної енергії» на наступний розрахунковий період у встановлений термін, обсяги 
постачання електричної енергії Споживачу у відповідному розрахунковому періоді 
встановлюються Постачальником самостійно, відповідно до раніше наданих Споживачем 
прогнозованих (очікуваних) обсягів електроспоживання. 

 

Коригування обсягів постачання електричної енергії 

У випадку необхідності коригування раніше замовленого (прогнозованого) обсягу 
споживання електричної енергії, Споживач надає Постачальнику повідомлення про 
скориговані замовлені обсяги споживання електричної енергії на наступний розрахунковий 
період не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку розрахункового місяця. Відповідне 
повідомлення надається Споживачем шляхом направлення електронного листа на адресу 
електронної пошти: esd@zpep.com.ua, з одночасним направленням заявки у паперовому 
вигляді засобами поштового зв’язку або нарочно за формою «Зразок звернення Споживача 
щодо коригування обсягів постачання». 



  У разі об’єктивної потреби, Споживач має право протягом розрахункового періоду, 
але не пізніше ніж за 2 робочих дня до 19 числа розрахункового місяця, скоригувати 
обсяги постачання електричної енергії. Скоригований місячний обсяг купованої електричної 
енергії не повинен відрізнятись більш ніж на 25 % в бік збільшення від початкового 
заявленого обсягу купівлі електроенергії. 

Підставою для збільшення обсягу постачання електричної енергії у розрахунковому 
періоді, є наявність письмового звернення Споживача до Постачальника, надане у 
встановлений термін, та надходження на рахунок Постачальника 100% попередньої оплати 
додатково заявленого обсягу електричної енергії. 

Постачальник має право відмовити Споживачу в разі не здійснення попередньої 
оплати додатково заявлених обсягів електричної енергії. 


