
Технічне завдання 
 

На постачання електричної енергії на III-кв. 2020 року для ТОВ «КФ «КВІТЕНЬ». 
1. Обсяг споживання електроенергії, що постачається по місяцях в III-кв. 2020р., 

тис.МВт*год .: 
 

 Липень Серпень Вересень Разом за III – кв. 

Разом 420,00 410,00 390,00 1220,00 

 
 

2. Постачальник електроенергії повинен відповідати таким вимогам: 
2.1. мати ліцензію НКРЕКУ на постачання електроенергії; 
2.2. мати діючі договори про участь на ринку «на добу наперед» (РДН), купівлі- продажу 
електричної енергії на ринку «на добу наперед», на підставі якого відбувається закупівля 
необхідного обсягу електроенергії, передача електроенергії до кордонів оператора систем 
розподілу (ТОВ «Дніпровські електромережі») для постачання споживачу ТОВ «КФ «КВІТЕНЬ»; 
2.3. мати діючий договір з НЕК «Укренерго», про надання послуг з передачі електричної енергії, 
та врегулювання небалансів; 
2.4 договір постачальника електроенергії з ТОВ «Дніпровські електромережі» про 
надання послуг з розподілу електричної енергії; 
2.5. постачальник не повинен мати факт припинення постачання електроенергії або надання 
послуг з розподілу електроенергії у випадках, передбачених законодавством у сфері 
енергетики. 
2.6. постачальник не повинен мати заборгованості згідно Договорів пп. 2.2-2.4. 

3. У відповідь на наш запит, з урахуванням даних погодинного споживання, просимо 

надати комерційну пропозицію у довільній формі, із зазначенням наступної інформації: 

3.1. Тпост. -тариф на послуги Постачальника електричної енергії (грн / МВт * год без ПДВ) за 1 
МВт * год. 
Тариф на послуги Постачальника формується на III-кв. 2020р. (липень, серпень, вересень), з 
урахуванням умов оплати: подекадна оплата, та враховується як складова у формулі розрахунку 
загального тарифу за 1МВт * год електричної енергії: 
 

Тзаг. =(ТРДН / Wактив) + Тпер. +Тпост. 

 

де: 
Тзаг. – загальний тариф електричної енергії, грн / МВт * год. (без ПДВ); 
ТРДН – сума добутків споживання в певному часі добі та ціни електроенергії за аналогічний час, 
створеної на ринку на добу наперед (РДН), погодинно за звітний період (місяць), опублікованих 
Оператором ринку на сайті 
https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr, грн / МВт * год. (без ПДВ); 
Wактив – сумарне споживання електроенергії за звітний місяць, МВт*год, 
числовий формат 3 знаки після коми, тобто з точністю до 1 кВт*год; 
Тпер. – тариф за послуги передачі електричної енергії мережами Укренерго, затверджених 
НКРЕКП та опублікованих, згідно з вимогами чинного 
законодавства: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1411874-19#n5, грн / МВт * 
год. (без ПДВ); 
Тпост. – тариф Постачальника електроенергії, грн / МВт * год. (без ПДВ), який визначається 
тендером, та включає: 

• небаланси споживача у випадку позитивної або негативної різниці  фактичного та 

прогнозованого споживання електроенергії погодинно; 

• маржинальний прибуток Постачальника електроенергії; 



• витрати Постачальника електроенергії, пов'язані з зборами на регулювання НКРЕКП; 

• витрати Постачальника електроенергії, пов'язані з платежами на участь у ринках 

(постійні та змінні); 

• та інші витрати, які не вказані вище.  

Важливо: 
1. Тариф електроенергії на розподіл не входить в розрахунок загального тарифу Тзаг. 

2. Окрім витрат, вказаних вище після вибору Постачальника електроенергії за результатами 
тендеру-редукціону складової Тпост, інші витрати не будуть відшкодовані. 

3. Просимо звернути увагу, що редукціон проводиться в грн за МВт*год. 
3.2. Спосіб оплати: подекадна оплата. 
3.2.1. Після завершення відкритих торгів пропозиція кожного з учасників 
прораховується, з урахуванням умов оплати, зазначених в тендері. 
Найбільш вигідна з економічної сторони пропозиція визначає переможця 
остаточно. 
3.2.2. У разі передплати, тариф повинен визначатись виходячи з ціни 
електроенергії, що склалася на ринку на добу вперед (РДН) за попередню декаду 
(10 днів), з подальшим перерахунком подекадно з урахуванням графіка 
споживання, за формулою: 
 

Тзаг.передпл. = (ТРДН 10 дн. / Wактив 10 дн. )+ Тпер +Тпост 

 
де: 
Тзаг.передпл. - загальна ціна електричної енергії для розрахунку попередньої 
оплати, грн/МВт * год. (без ПДВ); 
ТРДН 10 дн. – сума добутків фактичного обсягу споживання в певному часі доби та 
ціни електроенергії за аналогічний час, створеної на ринку на добу наперед 
(РДН), погодинно за останні 10 днів, опублікованих Оператором ринку на сайті 
https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr, грн/МВт * год. (без ПДВ); 
Wактив 10 дн. – сумарне фактичне споживання електроенергії за останні 10 днів, 
МВт*год, числовий формат 3 знаки після коми, тобто з точністю до 1 кВт*год; 
Тпер – тариф за послуги передачі електричної енергії мережами Укренерго, 
затверджених НКРЕКП та опублікованих, згідно з вимогами чинного 
законодавства: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1411874-19#n5, грн / МВт * 
год. (без ПДВ); 
Тпост. – тариф Постачальника електроенергії, грн/МВт * год. (без ПДВ), який 
визначається тендером, та включає: 

• небаланси споживача у випадку позитивної або негативної різниці  фактичного та 

прогнозованого споживання електроенергії погодинно; 

• маржинальний прибуток Постачальника електроенергії; 

• витрати Постачальника електроенергії, пов'язані з зборами на регулювання НКРЕКП; 

• витрати Постачальника електроенергії, пов'язані з платежами на участь у ринках 

(постійні та змінні); 

• та інші витрати, які не вказані вище.  

3.2.3. Разом з рахунком на передплату, Споживачу потрібно надати на email: 
A.Grechenko@kviten.dp.ua файли з розрахунком Тзаг.передпл., включно з погодинними цінами на 
ринку на добу вперед (РДН), за декаду, та погодинний фактичний обсяг споживання 
електроенергії, за декаду, згідно з п.3.2.2. 
3.3. Наявність штрафних санкцій (пеня) за порушення терміну оплати; 



3.4. Компенсація Споживачеві за недотримання Постачальником комерційного якості наданих 
послуг; 
3.5. Наявність штрафних санкцій за дострокове розірвання Договору у випадках, не 
передбачених умовами Договору; 
3.6. Термін дії Договору, і умови пролонгації. Умови призупинення дії Договору (поставок 
електроенергії); 
3.7. Наявність штрафних санкцій за перевищення заявленого обсягу поставки електроенергії; 
3.8. Порядок звірки фактичної вартості спожитої електроенергії (фактичний тариф 
електроенергії), після закриття періоду (строки, порядок корегування проплат). 
Важливо: разом з рахунком і актом прийому-передачі спожитої електроенергії за 
результатом звітного періоду, Споживачу обов'язково потрібно надати на e-mail: 
A.Grechenko@kviten.dp.ua файли з алгоритмом розрахунку Тзаг., включно з погодинними 
цінами на ринку на добу вперед (РДН), за звітний період, та погодинний фактичний обсяг 
споживання електроенергії, за звітний період, згідно з п.3.1. 
3.9. Умови узгодження обсягів постачання електроенергії (погодинна заявка на добу 
наперед, заявка на місяць); 
3.10. Умови коригування заявленого обсягу електроенергії; 
3.11. Порядок зміни постачальника електроенергії: терміни, повідомлення; 

4. Всю інформацію прошу надати у електронному вигляді на e-mail: 
A.Grechenko@kviten.dp.ua. 
5. Термін надання комерційних пропозицій до 15:00 27.05.2020г. 
6. Після завершення відкритих торгів, протягом однієї години, переможець торгів 
зобов'язаний надати тендерну пропозицію з остаточним тарифом постачальника. 
7. Вся інформація, зазначена в п.3 Технічного завдання, буде внесена додатком до 
Договору по постачання електроенергії. 
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