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Bux. JYЬ 9б Bid 07.0б.20I9 р Керiвнику пiдприемства

Про змiну iстотних умов договору
постачання електричноi енергiТ

Згiдно iз Законом Украiни <Про електричну енергiю>>, з 01.07.2019
запроваджуеться лругий етап реформування енергоринку, iз введенням в
YKpaTHi новоI моделi ринку електричноТ енергii.

Нова модель енергоринку лiквiдуе ДП <Енергоринок Украiни>, як
единого постач€LгIьника електрики для споживачiв на оптовому ринку, та
запроваджуе з 01.07 .2019 наступнi ринки електроенергiТ:

- ринок двостороннiх договорiв
- ринок надобу наперед
- внутрiшньо-добовийринок
- балансуючий ринок
- ринок допомiжних послуг

У зв'язку iз викладеним, повiдомляемо вам про змiну умов обрахування
цiни поставки за 1 кВт/год електроенергiТ, з 01 .07.20I9p в комерцiйнiй
пропозицii мiж нашими пiдприсмствами.

З 01.07.19p. формування цiни за 1 кВт/год електричноi енергii (I_{пос), у
зв'язку iз запровадженням нових умов функцiювання ринку електричноi
енергiТ в YKpaiHi, згiдно iз Законом Украiни <Про ринок електричноi енергii>
буле здiйснюватися за наступними розрахунками.

I-{iHa поставки за 1 кВт/год (I_{пост) вiд ДП Профiт Хаб, BairloMy
ПiДПРиемсТву, у розрахунковий мiсяць поставки, розраховуеться по формулi:

I_{пост: I_{факт +Тпер *Тпос

Д0,
I-{факт - фактична ринкова цiна за 1 кВт/год, що склалась у мiсяць
поставки на енергетичному ринках Украiни (розраховуеться по формулi,
що наведена нижче);
Тпер - тариф на передачу ЩП Укренерго (згiдно iз Постанови НКРЕКП
вiд 07.06.20l9p. за N954)
Тпос - тариф на послуги постачrшьника, згiдно Щодатку М2, дiючого



мiж нашими Сторонами Щоговору.

З 0I.07.20|9, базовою цiною для визначення BapTocTi I-{пост,

фактична ринкова цiна на електричну енергiю (Щфакт), (без ПДВ),
склалася у мiсяцi поставки на енергоринках Украiни.

Фактична ринкова цiна I_{факт, розраховуеться щомiсячно, вiдповiдrrо до
формули, що наведена нижче:
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Wооо*Wрдн+W"д*Wво

Де,

Црдд цiна, що скл€Lпась на ринку двостороннiх договорiв в

розрахунковому мiсяцi ;

LIрдн - цiна, що склалась на ринку <надобу на перед) в розрахунковому

на внутрiшньодобовоплу ринку в

розрахунковому мiсяцi ;

Цбр - цiна, що склапась на балансуючому ринку в розрахунковому
мiсяцi;
Wрдд - обсяг електричноi енергiI куплений на ринку двостороннiх
договорiв в розрахунковому мiсяцi;
Wрд" - обсяг електричноi енергii куплений на ринку кдоба на перед) в

розрахунковому мiсяцi ;

Wвд - обсяг електричноТ енергii куплений на внутрiшньодобовому
ринку в розрахунковому мiсяцi;
Wбр - обсяг електричноТ енергii куплений на балансуючому ринку в

розрахунковому мiсяцi ;

Шановний Споживачу! Перехiд на нову модель енергоринку в YKpaiHi,
потребус додатковоТ уваги профiльних спецiалiстiв кожного пiдприсмства,
оскiльки державнi iнституцii та НКРЕКП видають необхiднi регуляторнi акти
у режимi ре€tльного часу. Ще зовсiм не сприяе збереженню iснуючоi цiни на
електроенергiю для промислових споживачiв у нових умовах.

ЩП <Профir, Хаб>), як ваша енергопостачальна компанiя, робить усе
МоЖливе, для того, щоб ваше пiдприсмство працювало безперебiЙно у цеЙ
важкий перехiдний перiод.

З питань, якi виникають у вашого пiдприсмства у зв'язку iз переходом на
НоВУ Модель функцiонування енергоринку, просимо звертатись у будь-якиit,
зручний час (цiлодобово) до наших спецiалiстiв:
Головного бухгалтера - Iрина Олександрiвна Янченко +3805046 5827З
Спецiалiста по роботi iз
енергетичними ринками -, гiйович Янченко +З В0504б45400
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що

З поваzою,

luрекmор K.B.IBaHoB


