
Інформація про аукціон  

з продажу електричної енергії суб'єктам електроенергетики, які провадять 

господарську діяльність на  тимчасово окупованій території Автономної Республіки 

Крим та  м. Севастополь з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 

електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, та 

іншим суб’єктам господарювання, що здійснюють постачання електричної енергії за 

нерегульованим тарифом 

в період з 01.01.2015 до 31.12.2015 включно 

 

Дата проведення аукціону:  

30.12.2014 о 11 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 85. 

Коротка характеристика лоту, виставленого на аукціон, стартова ціна: 

Лот №1 Електрична енергія орієнтовним обсягом 4 954 000 000 кВт*г  

Період поставки з 00 годин 00 хв. 01.01.2015 по 24 годину 00 хв. 

31.12.2015 включно 

Визначення орієнтовної 

вартості електричної енергії в 

розрахунковому місяці, гривня 

Добуток заявленого обсягу купівлі електричної енергії 

в розрахунковому місяці на орієнтовну ціну 1 кВт*г 

електричної енергії на відповідний розрахунковий 

місяць. 

Визначення фактичної 

вартості електричної енергії в 

розрахунковому місяці, гривня 

Добуток фактичного обсягу купівлі електричної енергії 

в розрахунковому місяці на фактичну ціну 1 кВт*г 

електричної енергії на відповідний розрахунковий 

місяць. 

Розрахунковий місяць 

Один календарний місяць (з 00 годин 00 хв. першого 

календарного дня місяця до 24 години 00 хв. 

останнього календарного дня місяця).  

Стартова ціна 1 кВт*г електричної енергії лота №1 на розрахунковий місяць - січень 

2015 року:  0,98803 гривні, без ПДВ 

Крок аукціону: 0,005 гривні, без ПДВ 

Граничний термін: 29.12.2014 18:00 

Контактні особи ДПЗД «Укрінтеренерго» з проведення аукціону: 

Начальник управління комерційної діяльності Авіженіс Л.А., заступник начальника 

управління комерційної діяльності Олєйнікова Т.М. (тел. 206-51-06), начальник 

юридичного управління Васильєв Д.В. (тел. 206-51-20), заступник начальника 

юридичного управління Луцюк С.С. (тел. 206-51-36), начальник фінансово-економічного 

відділу Горуля Ю.В. (тел. 206-51-23). 

 e-mail: admin@uie.kiev.ua  

Форма заявки про участь в аукціоні: 

 

Заявка про участь в аукціоні 

Вивчивши Положення про організацію і проведення Державним підприємством 

зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» аукціонів з продажу електричної енергії 

mailto:admin@uie.kiev.ua


суб'єктам електроенергетики, які провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим 

тарифом, та іншим суб’єктам господарювання, що здійснюють постачання електричної енергії 

за нерегульованим тарифом, а також інформацію про аукціон, розміщену на сайті, компанія 

_________________ заявляє про свою згоду взяти участь в аукціоні відповідно до його умов і 

про своє бажання придбати на аукціоні лот № 1. При цьому повідомляємо відомості про 

представників, які мають право здійснювати правочини від імені компанії, в тому числі: 

підписувати заявку про участь в аукціоні, брати участь в аукціонних торгах і укладати договір 

купівлі-продажу електричної енергії електропередавальним підприємствам, що провадять 

діяльність на тимчасово окупованій території та іншим постачальникам, за результатами 

аукціонних торгів: 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

Документ, що підтверджує повноваження 

представника (наказ про призначення, 

рішення про обрання, довіреність тощо) 

  

  

Компанія _________________ підтверджує, що брати участь в аукціонних торгах від 

імені компанії в якості представника учасника торгів може тільки представник, зазначений 

вище. 

До цієї заявки додаються: 

Назва документу 

1. Оригінал безумовної безвідкличної банківської гарантії (п. 3.3.2 Положення) 

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із 

відомостями про претендента, виданий не пізніше, ніж за 10 календарних днів до спливу 

граничного терміну (п. 3.3.3 Положення); 

3. Належним чином засвідчена копія Статуту претендента (п. 3.3.4 Положення); 

4. Належним чином засвідчена (і) копія (ї) ліцензії (й) на право здійснення господарської (п. 

3.3.5 Положення); 

5. Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження 

представників претендента. У випадку, якщо документом, який підтверджує повноваження, є 

довіреність, може надаватися її оригінал (п. 3.3.6 Положення) 

 

Підписанням цієї заяви компанія ____________ засвідчує, що в повній мірі розуміє зміст 

та погоджується з умовами проведення аукціону, істотними умовами договору купівлі-

продажу електроенергії, підтверджує, що наведені в інформації про аукціон відомості є 

достатніми для прийняття компанією __________ обґрунтованого рішення про участь в 

аукціоні.  

Компанія___________ бере на себе зобов’язання у разі визнання компанії покупцем, 

укласти з ДПЗД «Укрінтеренерго» договір купівлі-продажу електричної енергії в день 

проведення аукціонних торгів та придбати лот №1 на умовах цього договору, виходячи з 

відповідної продажної ціни 1 кВт*г електричної енергії лота №1 на розрахунковий місяць - 

січень 2015 року - з її подальшим обов’язковим коригуванням в кожному розрахунковому 

місяці на умовах договору купівлі-продажу електроенергії.  

Рішення Аукціонного комітету щодо допуску компанії ____________ до аукціонних 

торгів просимо направляти на електронну адресу _____________ та по факсу______________. 



Інші засоби зв’язку з компанією:  

поштова адреса ____________________________________________________,  

телефон _____________________.  

 

__________________ Підпис 

Основні умови договору купівлі-продажу електричної енергії 

електропередавальним підприємствам, що провадять діяльність на тимчасово 

окупованій території, та іншим постачальникам: 

Орієнтовний обсяг 4 954 000 000 кВт*г 

Період поставки з 00 годин 00 хв. 01.01.2015 по 24 годину 00 хв. 31.12.2015 

включно 

Розрахунковий місяць 

(період) 

Один календарний місяць (з 00 годин 00 хв. першого 

календарного дня місяця до 24 години 00 хв. останнього 

календарного дня місяця). 

Продажна ціна на січень 

2015 року 

Ціна за 1 кВт*г на розрахунковий місяць - січень 2015 року, 

визначена за результатом аукціонних торгів.  

Орієнтовна ціна  Ціна 1 кВт*г на кожний розрахунковий місяць з лютого по 

грудень 2015 року, на підставі якої визначається орієнтовна 

вартість електроенергії за відповідний розрахунковий місяць.  

Орієнтовна ціна за 1 кВт*г розраховується як добуток 

продажної ціни за 1 кВт*г на січень 2015 року на коефіцієнт 

відношення прогнозованої оптової ринкової ціни на 

відповідний розрахунковий місяць, затвердженої постановою 

НКРЕКП, до прогнозованої оптової ринкової ціни на січень 

2015 року, затвердженої постановою НКРЕКП. 

Орієнтовною ціною на січень 2015 року є продажна ціна на 

січень 2015 року.  

Фактична ціна  Ціна 1 кВт*г на кожний розрахунковий місяць з січня по 

грудень 2015 року, на підставі якої визначається фактична 

вартість електричної енергії за відповідний розрахунковий 

місяць.  

Фактична ціна за 1 кВт*г розраховується як добуток продажної 

ціни за 1 кВт*г на січень 2015 року на коефіцієнт відношення 

фактичної ціни купівлі Продавцем електричної енергії на 

оптовому ринку електричної енергії України у розрахунковому 

місяці для її подальшого продажу Покупцю до прогнозованої 

оптової ринкової ціни електроенергії на січень 2015 року, 

затвердженої відповідною постановою НКРЕКП. 

 

Орієнтовна вартість 

електричної енергії за 

розрахунковий місяць  

 Вартість електроенергії, визначена на підставі заявленого 

Покупцем обсягу купівлі електричної енергії на розрахунковий 

місяць та орієнтовної ціни. 

 Орієнтовна вартість електричної енергії на січень 2015 року 

визначається на підставі заявленого Покупцем обсягу купівлі 

електричної енергії на січень 2015 року та продажної ціни на 



січень 2015 року.  

Фактична вартість 

електричної енергії за 

розрахунковий місяць  

 

Вартість купівлі електричної енергії Покупцем у Продавця за 

розрахунковий місяць (з урахуванням ПДВ), що визначена на 

підставі фактичного обсягу купівлі електричної енергії 

Покупцем та фактичної ціни на відповідний розрахунковий 

місяць.  

Загальні умови 

Договору 

1. Продавець продає електричну енергію Покупцю в 

Точках купівлі-продажу електричної енергії на підставі 

показів розрахункових приладів диференційного 

(погодинного) обліку електроенергії. Право власності на 

електричну енергію, яка постачається за цим Договором, 

переходить від Продавця до Покупця  в Точках купівлі-

продажу електричної енергії.  

2. Обсяг проданої електричної енергії Покупцю 

визначається як сальдо перетоків електроенергії в 

Точках купівлі-продажу електричної енергії.   

Умови визначення 

обсягів купівлі-продажу 

електричної енергії 

1. Покупець до 19 числа місяця, що передує 

розрахунковому, надає Продавцю Заявку, яка повинна 

бути підписана Покупцем. Заявка містить інформацію 

про заявлений Покупцем обсяг купівлі електричної 

енергії у Продавця відповідно до умов Договору у 

розрахунковому місяці, і розрахунковий період (форма 

Заявки є Додатком до Договору). Якщо Покупець у 

зазначений у цьому пункті строк не надав Продавцю 

Заявку, то купівля електроенергії у наступному 

розрахунковому місяці не здійснюється. 

Заявка на січень 2015 року Покупцем не подається. 

Заявлений Покупцем обсяг купівлі електричної енергії у 

Продавця в січні 2015 року складає 558 000 000 кВт*г.  

2. Продавець інформує Покупця про 

погодження/непогодження зі свого боку направленої 

Покупцем заявки факсимільним зв’язком протягом двох 

робочих днів.  У разі непогодження Продавцем Заявки 

Покупця протягом двох робочих днів купівля-продаж 

електроенергії у наступному розрахунковому місяці 

здійснюється в обсягах, зазначених у Додатку №1 до 

Договору. 

3. Не пізніше ніж за 2 дні до початку розрахункового 

періоду  Сторони підписують щомісячне доповнення. 

Щомісячне доповнення має містити інформацію щодо 

заявленого обсягу, орієнтовної ціни однієї кВт*г та 

Орієнтовної вартості електричної енергії у 

розрахунковому місяці (форма Щомісячного доповнення 

є Додатком до Договору). 

Сторони підписують щомісячне доповнення на січень 

2015 року в день укладання Договору.   

4. Фактичні обсяги продажу електричної енергії Покупцю 



за Договором за розрахунковий період визначаються 

НЕК на підставі показів розрахункових приладів та у 

відповідності до, зазначеного у Додатку до цієї 

Інформації про аукціон.  

5. Не пізніше 5 числа місяця, наступного за  

розрахунковим, НЕК надає Продавцю дані про обсяги 

електроенергії, проданої у розрахунковому місяці за цим 

Договором. 

6. У разі необхідності Покупець може один раз до 14 числа 

(включно) розрахункового місяця  збільшити 

замовлений обсяг купівлі електроенергії на 

розрахунковий місяць за наступних умов: 

- надання до 14 числа розрахункового місяця Продавцю 

заявки на коригування орієнтовного обсягу;  

- підписання відповідного доповнення до Договору. 

7. По закінченню розрахункового місяця Продавець 

зобов’язаний до 6 числа місяця, що слідує за 

розрахунковим, надати Покупцю Акт прийому-передачі 

електричної енергії, погоджений НЕК (форма Акта 

прийому-передачі електричної енергії є Додатком до 

Договору). 

8. Покупець протягом одного робочого дня з дня 

отримання Акта прийому-передачі електроенергії, 

підписує його, скріплює своєю печаткою та повертає 

Продавцю один примірник. 

9. Продавець надає Покупцю до 8 (включно) числа місяця, 

наступного за розрахунковим, Акт купівлі-продажу 

електроенергії, підписаний зі свого боку у двох 

примірниках (форма Акта купівлі-продажу 

електроенергії є Додатком до Договору), а також 

підписане зі свого боку доповнення до Договору про 

встановлення фактичної ціни на розрахунковий місяць, 

що завершився, у двох примірниках (форма доповнення 

є Додатком до Договору).  

10. Покупець до 10 (включно) числа місяця, наступного за 

розрахунковим,  зі свого боку підписує щомісячне 

доповнення до Договору про встановлення фактичної 

ціни на розрахунковий місяць, що завершився, та Акт 

купівлі-продажу електроенергії у двох примірниках 

кожний документ, завіряє печаткою, вказує посаду 

особи, що підписала доповнення до Договору та Акт 

купівлі-продажу електроенергії та надає Продавцю по 

одному примірнику кожного документу. 

11. Усі Акти надаються в оригіналах. 

Порядок розрахунків І. Оплата вартості електричної енергії здійснюється Покупцем 

на таких альтернативних умовах: 

Варіант №1: 100% попередня оплата орієнтовної вартості 



електричної енергії за розрахунковий місяць 

1.1.    Покупець здійснює оплату 100% орієнтовної вартості 

електричної енергії за розрахунковий місяць, з урахуванням 

ПДВ, в перший банківський день розрахункового місяця. 

Оплата раніше визначеного строку не дозволяється. 

1.2. Для остаточних розрахунків за  фактичну вартість  

електричної енергії за розрахунковий місяць  Продавець 

надає Покупцю рахунок-фактуру факсимільним зв’язком до 

11-го (включно) числа місяця, наступного за 

розрахунковим, з подальшою передачею оригіналу 

документа. Факсимільна копія рахунку-фактури є підставою 

для оплати та має юридичну силу до моменту одержання 

Покупцем оригіналу документа. 

1.3.  В разі, якщо зазначена у рахунку-фактурі вартість 

електроенергії купленої Покупцем, перевищує фактичний 

обсяг оплати електроенергії протягом розрахункового 

місяця, то Покупець зобов’язаний здійснити остаточний 

платіж до 13 числа місяця (включно), наступного за 

розрахунковим, за умови отримання рахунку–фактури від 

Продавця відповідно до п.1.2.  

або 

Варіант №2: Оплата в розрахунковому періоді 

2.1.Першу частку оплати Покупець зобов’язується здійснити 

не пізніше 17-00 години (час зарахування коштів на 

поточний рахунок Продавця) другого банківського дня 

розрахункового місяця у розмірі не меншому 50% від 

орієнтовної вартості електричної енергії, з урахуванням 

ПДВ; 

2.2.Другу частку оплати Покупець зобов’язується здійснити до 

18:00 до 14 числа розрахункового місяця у розмірі не 

меншому 30% від орієнтовної вартості електричної енергії, з 

урахуванням ПДВ. 

2.3.Третю частину оплати у розмірі 20% від орієнтовної 

вартості електричної енергії, Покупець зобов’язується 

здійснити до 18:00 23 числа розрахункового місяця, з 

урахуванням ПДВ. 

2.4.В разі, якщо зазначена у рахунку-фактурі вартість 

електроенергії купленої Покупцем, перевищує фактичний 

обсяг оплати електроенергії протягом розрахункового 

місяця, то Покупець зобов’язаний здійснити остаточний 

платіж до 13 числа місяця (включно), наступного за 

розрахунковим періодом, за умови отримання рахунку–

фактури від Продавця. 

2.5.В разі, якщо зазначена у рахунку-фактурі вартість 

електроенергії купленої Покупцем, буде меншою ніж 

фактичний обсяг оплати електроенергії протягом 



розрахункового місяця, то сума переплати може бути 

врахована у якості майбутніх платежів за придбану 

електроенергію або, на письмову вимогу Покупця, повинна 

бути перерахована на банківський рахунок Покупця 

протягом 2 (двох) банківських днів з дати отримання 

оригінала відповідної вимоги Покупця.  

2.6.Покупець не пізніше ніж за два дні до першого дня  

розрахункового місяця надає Продавцю безумовну, 

безвідкличну банківську гарантію виконання зобов’язань з 

оплати 33% орієнтовної вартості електричної енергії з ПДВ 

за розрахунковий місяць . 

Вимоги до безумовної безвідкличної банківської гарантії:  

Банківська гарантія повинна бути складена у відповідності з 

Уніфікованими правилами Міжнародної торгової палати для 

гарантій за першою вимогою 1992 року, публікація 

Міжнародної торгової палати №458. 

Банківська гарантія відповідно до абзацу 4 п.1 постанови 

Кабінету Міністрів України «Про особливості регулювання 

відносин у сфері електроенергетики на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь»  від 

7 травня 2014 року №148 (зі змінами) має бути видана 

державним банком України.  

Банківська гарантія повинна бути викладена українською 

мовою. 

Валюта банківської гарантії - гривня. 

Сума банківської гарантії повинна бути не меншою, ніж 

33% орієнтовної вартості електричної енергії за розрахунковий 

місяць. 

Дата початку терміну дії банківської гарантії повинна бути 

не пізніше, ніж з першого календарного дня  розрахункового 

місяця. 

Дата закінчення терміну дії банківської гарантії – не раніше 

ніж 20
й
 календарний день місяця, наступного за розрахунковим 

місяцем. 

Банківською гарантією повинна бути передбачена виплата 

суми банківської гарантії на користь Продавця в триденний 

термін з дня письмової вимоги Продавця, якщо Покупець не 

виконає своїх зобов'язань з оплати орієнтовної вартості 

електричної енергії за розрахунковий місяць на умовах, 

передбачених Договором. 

При цьому, для отримання суми банківської гарантії 

Продавцю повинно бути достатньо надати банку - гаранту 

письмову вимогу, в якій буде зазначено що сума банківської 

гарантії має бути виплачена йому у зв'язку з тим, що мала 

місце зазначена вище умова, та вказана сума, яка не була 

внесена Покупцем в оплату за електричну енергію. 

 ІІ. Якщо день оплати припадає на неробочий день, оплата 



здійснюється Покупцем у останній робочий день, який передує 

дню оплати. 

ІІІ. Датою оплати за Договором вважається дата зарахування 

коштів на банківський рахунок Продавця. 

IV. Продавець виписує та надсилає Покупцю податкову 

накладну згідно з вимогами чинного законодавства України. 

V. За результатами розрахунків за місяць Продавець до 20 

числа місяця, наступного за розрахунковим, надсилає Покупцю 

акт звірки розрахунків між Продавцем та Покупцем. 

VI. Покупець в триденний термін після отримання акта звірки 

повинен погодити його з Продавцем. 

Права, зобов’язання та 

відповідальність Сторін 

1.Покупець зобов’язаний: 

1.1. Своєчасно підписувати та повертати Продавцю Акти 

прийому-передачі електричної енергії та Акти купівлі-продажу 

електроенергії відповідно. 

1.2. Якщо Покупець не підписав та не повернув 

Продавцю Акт прийому-передачі електричної енергії та (або) 

Акт купівлі-продажу електроенергії за умови, що вказані Акти 

були своєчасно надані Продавцем Покупцю, що 

підтверджується документально, Продавець може виставити 

вимогу про сплату штрафу у розмірі двох тисяч гривень (2000 

грн.). Штраф повинен бути сплачений в термін, не більший від 

6 банківських днів з моменту отримання Покупцем письмового 

повідомлення від Продавця. 

1.3. Своєчасно і в повному обсязі розраховуватися з 

Продавцем за куплену електричну енергію. 

1.4. В разі несплати Покупцем з його вини за фактичний 

обсяг купленої електричної енергії у терміни, встановлені 

Договором, Продавець має право нарахувати Покупцю штраф у 

розмірі 0,1 % від суми простроченого платежу. Сплата 

Покупцем штрафу здійснюється з поточного рахунку Покупця 

на поточний рахунок Продавця в строк, що не перевищує 10 

(десяти) банківських днів з дня отримання Покупцем 

відповідного письмового повідомлення від Продавця, і сплата 

такого штрафу не звільняє Покупця від обов’язку оплатити 

куплену електроенергію.  

1.5. Одночасно з документами, що оформлюються на 

виконання Договору, надавати Продавцю документи, що 

підтверджують повноваження особи, яка підписала такі 

документи, та зразок її підпису. 

1.6. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати штрафи та 

пені згідно з розділами за Договором. 

1.7. Своєчасно підписувати щомісячні доповнення до 

Договору та доповнення до Договору про встановлення 

фактичної ціни на кожний розрахунковий місяць протягом 

періоду поставки.  

2. Продавець зобов’язаний: 

2.1. Здійснювати продаж електроенергії Покупцю на 

умовах Договору. 



2.2. Здійснювати своєчасний прийом Заявок від 

Покупця. 

2.3. Надавати Покупцю у встановлені терміни Акт 

купівлі-продажу електроенергії, Акт прийому-передачі 

електричної енергії, рахунок-фактуру, податкову накладну та 

акт звірки розрахунків. 

2.4. Своєчасно і в повному обсязі виконувати умови 

Договору. 

3. Покупець має право: 

3.1. Вимагати від Продавця надання всієї інформації, 

передбаченої Договором, в порядку і в терміни, передбачені 

Договором. 

3.2. Вимагати від Продавця, у разі виконання своїх 

зобов’язань по оплаті електричної енергії за Договором, 

продажу електроенергії в погоджених обсягах. 

3.3. Вимагати від Продавця Своєчасно і в повному обсязі 

виконувати умови Договору. 

4. Продавець має право: 

4.1. Вимагати від Покупця здійснення оплати за продану 

йому електричну енергію відповідно до умов Договору. 

4.2. Вимагати від Покупця надання всієї інформації, 

передбаченої Договором, в порядку та терміни, передбачені 

Договором. 

4.3. В разі виникнення заборгованості Покупця перед 

Продавцем повідомити про це Покупця, Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕКП та 

НЕК. 

4.4. Вимагати від Покупця сплати штрафів та пені у всіх 

випадках, передбачених Договором.  

4.5. Відмовити в продажу електричної енергії у разі: 

- відсутності укладених (або припинення дії діючих) договорів 

на постачання (продаж) Покупцем (безпосередньо або 

опосередковано) орієнтовного обсягу електричної енергії 

енергопостачальній організації, що здійснює купівлю 

електричної енергії з енергосистем іноземних країн та у 

виробників, що функціонують на територіях Республіки Крим 

та міста Севастополь зі строком дії, який охоплює період 

поставки; 

- ненадання Покупцем Продавцю банківської гарантії на 

умовах, передбачених Договором; 

- ненадання Покупцем Продавцю письмової згоди на передачу 

в заставу майнових прав на виручку від реалізації 

електроенергії за Договором за формою, що визначена в 

додатку до Договору. 

 

Обмеження продажу 

електроенергії 

Продаж електричної енергії за Договором може бути обмежено 

або припинено в наступних випадках: 

1. За взаємною згодою Сторін. 

2. Аварійний ремонт або пошкодження ліній 

електропередачі, якими здійснюється передача електричної 



енергії на тимчасово окуповану територію, що вказані в 

Додатку до Договору, про що НЕК повідомляє Продавця та 

Покупця протягом 2-х робочих днів факсограмою. 

3. Настання обставин непереборної сили. 

  

Інші умови 1. До початку періоду поставки Покупець зобов’язаний 

надати Продавцю належним чином засвідчені копії всіх 

укладених договорів на постачання (продаж) Покупцем 

(безпосередньо або опосередковано) орієнтовного обсягу 

електричної енергії енергопостачальній організації, що 

здійснює купівлю електричної енергії з енергосистем 

іноземних країн та у виробників, що функціонують на 

територіях Республіки Крим та міста Севастополь зі 

строком дії, який охоплює період поставки. Без надання 

Продавцю копій вказаних договорів продаж електричної 

енергії за Договором не розпочинається.  

2.  В день підписання Договору Покупець зобов’язаний 

надати Продавцю погодження на передачу в заставу 

майнових прав на виручку від реалізації електроенергії 

за Договором за формою, що визначена Додатком до 

Договору.  

        3. Точки купівлі-продажу електричної енергії можуть бути 

змінені за погодженням Сторін.  

Звертаємо увагу, що нумерація пунктів, зазначених в Істотних умовах договору, може 

бути змінена в Договорі купівлі-продажу електричної енергії.  

Точки купівлі-продажу електричної енергії 

(якщо інше не погоджено Сторонами) 

№ 

п/п 

Найменування підстанції, де ведеться 

облік електричної енергії  

Найменування точки купівлі 

електричної енергії (електричні 

мережі ) 

1 ПС 330 кВ "Мелітопольська" ПЛ 330 кВ Мелітопольська-Джанкой 

2 ПС 330 кВ "Каховська" ПЛ 330 кВ Каховська-Джанкой 

3 ПС 330 кВ "Каховська" ПЛ 330 кВ Каховська-Островська 

4 ПС 330 кВ "Каховська" ПЛ 220 кВ Каховська-Титан 

5 ПС 220 кВ "Титан" ПЛ 35 кВ Ф-1 

6 ПС 220 кВ "Титан" ПЛ 35 кВ Ф-2 

7 ПС 220 кВ "Титан" ПЛ 35 кВ Ф-14 

8 ПС 220 кВ "Титан" КЛ 10 кВ Ф-3 



9 РП-0,4 кВ "Дренажна насосна",    р-н 

водосховища, м. Армянськ,  

АР Крим 

КЛ 0,4 кВ до РП-0,4 кВ "Дренажна 

насосна" 

 

Вимоги до безумовної безвідкличної банківської гарантії, яка повинна бути 

надана претендентом разом із заявкою про участь в аукціоні відповідно до 

Положення про аукціон: 

Банківська гарантія повинна бути складена у відповідності з Уніфікованими 

правилами Міжнародної торгової палати для гарантій за першою вимогою 1992 року, 

публікація Міжнародної торгової палати № 458. 

Банківська гарантія має бути видана державним банком України. 

Банківська гарантія повинна бути викладена українською мовою. 

Валюта банківської гарантії – гривня. 

Сума банківської гарантії – 132 316 978 гривень.  

Дата початку терміну дії банківської гарантії – день проведення аукціону.  

Дата закінчення терміну дії банківської гарантії – одна з умов, що наступить 

раніше: день, наступний за днем  внесення 100% попередньої оплати орієнтовної вартості 

електричної енергії у січні 2015 року згідно умов укладеного договору, або день  надання 

гарантії виконання умов оплати у відповідності з укладеним договором.  

Банківською гарантією повинна бути передбачена виплата суми банківської 

гарантії на користь Організатора аукціону в триденний термін з дня письмової вимоги 

Організатора аукціону, якщо, після оголошення учасника, який є принципалом по 

банківській гарантії, покупцем, цей учасник: 

а) у день проведення аукціону не укладе договір купівлі-продажу електричної 

енергії з Організатором аукціону, виходячи з  умов аукціону; 

б) не виконає своїх зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу 

електричної енергії в частині внесення 100% попередньої оплати орієнтовної вартості 

електричної енергії у січні 2015 року або в частині надання безумовної безвідкличної 

банківської гарантії виконання умов оплати у відповідності з укладеним договором. При 

цьому, для отримання суми банківської гарантії Організатору аукціону повинно бути 

достатньо надати банку - гаранту письмову вимогу, в якій буде зазначено що сума 

банківської гарантії має бути виплачена йому у зв'язку з тим, що мало місце одна з двох 

зазначених вище умов, уточнивши при цьому, яка саме.   

 

Термін оприлюднення результатів аукціону: 30.12.2014 19 год.00 хв. 

 

 

 

 


