
Додаток 2 до Договору  

про постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії» 
 

 

Комерційна пропозиція № 1 від 20.12.2018 

для постачання електричної енергії споживачам  

постачальником «останньої надії» 
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

«УКРІНТЕРЕНЕРГО», яке виконує функції постачальника «останньої надії»  

(далі – Постачальник) і діє на підставі ліцензії на постачання електричної енергії споживачу, 

виданої постановою НКРЕКП від 06.11.2018 № 1344, та розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 12.12.2018 № 1023-р встановлює наступні умови даної комерційної пропозиції. 

Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності із Законом України «Про ринок 

електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), Цивільного та Господарського кодексів України. 

Дана комерційна пропозиція є невід’ємним додатком до Договору про постачання 

електричної енергії постачальником «останньої надії» (далі – Договір). 

Предмет комерційної пропозиції: постачання електричної енергії, як товарної 

продукції. 

 

Ціна, за якою 

здійснюється 

постачання електричної 

енергії споживачам 

постачальником 

«останньої надії» 

Ціна на електричну енергію формується згідно Порядку 

формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної 

енергії споживачам постачальником «останньої надії», 

затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1179. 

Ціни Постачальника наведені у додатку до цієї комерційної 

пропозиції. 

Територія, на яку 

розповсюджується 

діяльність ДПЗД 

«УКРІНТЕРЕНЕРГО» 

як постачальника 

«останньої надії» 

Територія України, крім території, де органи державної влади 

тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі 

свої повноваження. 

 

Територія, на яку 

розповсюджуються 

умови цієї комерційної 

пропозиції 

Територія України, крім території, де органи державної влади 

тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі 

свої повноваження. 

 

Спосіб (порядок) та 

строки оплати за 

постачання електричної 

енергії постачальником 

«останньої надії» 

100% попередня оплата від орієнтовної вартості 

прогнозованого обсягу споживання електричної енергії, яка має 

бути здійснена Споживачем за 5 банківських днів до початку 

розрахункового періоду. 

Орієнтовна вартість розраховується шляхом множення 

прогнозованого обсягу споживання електричної енергії на ціну, 

за якою здійснюється постачання електричної енергії 

Постачальником. 

Рахунок виставляється Постачальником протягом 5 робочих 

днів з моменту отримання Заяви-приєднання від Споживача. 

Остаточний розрахунок за спожиту електричну енергію в 

розрахунковому місяці здійснюється Споживачем на підставі 

виставленого Постачальником рахунку до 14-го (включно) числа 

місяця, наступного за розрахунковим, розмір якого 

визначається, як різниця між вартістю купованої Споживачем 



електричної енергії зазначеної в Акті купівлі-продажу та 

сумарною оплатою Споживачем за розрахунковий період з 

урахуванням ПДВ. 

Рахунок для остаточного розрахунку виставляється 

Постачальником протягом 10 днів з моменту закінчення 

розрахункового періоду та отримання інформації про обсяг 

споживання Споживача. 

Акт купівлі-продажу складається на підставі даних про 

фактичне споживання Споживача отриманих від оператора(ів) 

системи розподілу (передачі) відповідно до укладеного(их) з 

ним(и) договору(ів) про надання послуг з розподілу (передачі) 

електричної енергії. 

Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним 

режимом використання Постачальника, зазначений у Договорі 

або розрахункових документах. 

У разі перевищення суми платежу, що підлягає оплаті за 

розрахунковий період, надлишок отриманих коштів 

зараховується як оплата заборгованості попередніх періодів з 

найдавнішим терміном виникнення, а за відсутності такої, в 

рахунок оплати наступного розрахункового періоду. 

Спосіб оплати за 

послугу з розподілу 

електричної енергії 

Споживач здійснює плату за послугу з розподілу електричної 

енергії через Постачальника. 

 

Розмір пені  За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з 

порушенням термінів, визначених цією Комерційною 

пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі 

подвійної облікової ставки Національного банку України (НБУ) 

від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, 

враховуючи день фактичної оплати. 

Додаткові зобов’язання 

Споживача 

Споживач, який прострочив виконання грошового 

зобов'язання з оплати електроенергії, на вимогу Постачальника 

зобов'язаний, крім оплати штрафних санкцій та збитків, 

сплатити суму боргу за електроенергію з урахуванням 

встановленого індексу інфляції за весь час прострочення 

зобов'язання, а також п'ятнадцять процентів річних від 

простроченої суми невиконаного або неналежним чином 

виконаного зобов'язання. 

Можливість надання 

субсидій/пільг  

Згідно чинного законодавства. 

Можливість постачання 

електричної енергії 

захищеним споживачам 

Згідно чинного законодавства. 

Компенсація за 

недотримання 

комерційної якості 

надання послуг 

Компенсація за недотримання Постачальником комерційної 

якості надання послуг надається у порядку та розмірі, 

визначеному Регулятором. 

Наявність штрафу за 

дострокове розірвання 

Договору 

Штрафні санкції за дострокове розірвання Договору за 

ініціативою Споживача відсутні. 

Порядок звіряння 

фактичного обсягу 

спожитої електричної 

енергії 

За ініціативою однієї зі Сторін у порядку, встановленому 

ПРРЕЕ. 



Санкції за перевищення 

фактичного обсягу 

купівлі електричної 

енергії Споживачем 

заявлений ним обсяг 

споживання 

електричної енергії 

У разі перевищення фактичного обсягу поставленої 

Споживачу електричної енергії за розрахунковий період від 

заявленого ним обсягу на величину, що перевищує  

10%, Споживач сплачує Постачальнику штраф у розмірі 1% від 

вартості об’єму електричної енергії, що перевищує 10% від 

заявленого обсягу електричної енергії. 

Відповідальність сторін Сторони домовились, що нарахування штрафних санкцій за 

прострочення виконання зобов'язання або неналежне виконання 

зобов'язання припиняється через один рік від дня, коли 

зобов'язання мало бути виконано.  

Сплата штрафних санкцій (штраф, пеня) не звільняє 

Споживача від обов'язку відшкодувати Постачальнику в 

повному обсязі збитки, спричиненні порушенням умов 

Договору. 

Позовна давність Керуючись ст. 259 ЦК України, Сторони домовились 

встановити в цьому Договорі збільшений строк позовної 

давності: 

- строк загальної позовної давності щодо вимог про стягнення 

боргу тривалістю п'ять років; 

- строк спеціальної позовної давності щодо вимог про 

стягнення штрафних санкцій (штраф, пеня) тривалістю два роки. 

Термін дії Договору та 

термін постачання 

електричної енергії 

Датою приєднання до умов Договору є дата прийняття 

(акцептування) Споживачем умов Договору шляхом оплати 

рахунку за електричну енергію, виставленого Постачальником. 

Договір діє в частині здійснення розрахунків між Сторонами 

до повного їх здійснення, а в частині постачання електричної 

енергії його дія не може перевищувати 90 календарних днів. 

Якщо після закінчення зазначеного строку постачання 

електричної енергії Споживач не розпочав процедуру зміни 

електропостачальника, постачання електричної енергії на об’єкт 

призупиняється. 

Споживач має право достроково розірвати Договір в порядку, 

визначеному Договором та ПРРЕЕ.  

Перебування у спільній 

власності кількох осіб 

об’єкта Споживача  

У разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності 

(користуванні) кількох осіб, укладається один Договір з одним із 

співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх 

інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в 

цьому Договорі. 

Інші умови Інформування Споживача, з яким укладено Договір, про 

зміни в умовах Договору, про закінчення терміну його дії, зміну 

цін, суми до сплати по рахунках, виставлених згідно з умовами 

Договору, строки їх оплати, повідомлення про відключення за 

невиконання умов оплати за електричну енергію, іншу 

інформацію, яка стосується взаємовідносин Споживача та 

Постачальника або може бути корисною для Споживача, може 

здійснюватися шляхом направлення відповідної інформації: 

- на поштову адресу Споживача, вказану у Заяві-

приєднання до умов Договору; 

- засобами електронного зв'язку на електронну адресу 

Споживача, вказану у Заяві-приєднання до умов Договору; 

- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-

приєднання до умов Договору; 

- в інший спосіб,  зазначений в Договорі. 



 

Примітки:  

1) Споживач надає разом з Заявою-приєднання до умов Договору про постачання 

електричної енергії постачальником «останньої надії» інформацію щодо прогнозованого обсягу 

споживання електричної енергії на розрахунковий період із розбивкою за кожним оператором 

системи розподілу (передачі), сумарно за першим та за другим класом напруги, сумарно по 

групі А та по групі Б. 

2) Розрахунковим періодом є календарний місяць. 

3) У разі отримання Постачальником всієї необхідної інформації від оператора системи 

відповідно до п. 3.5. Договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої 

надії» постачання електроенергії здійснюється на відповідних умовах. 

4) Ця Комерційна пропозиція є чинною з 20.12.2018. 
 

 

З умовами Комерційної пропозиції згоден. 

 

_________________________________________________________ 

                         (найменування споживача) 

 

_____________  ____________  _________     ___________ 
      (Посада)                     (ПІБ)       (Підпис)   (Дата) 

 

 

  



Додаток до комерційної пропозиції № 1 від 20.12.2018 

 

 



 
 


