
Додаток 2 до Договору про постачання 

 електричної енергії споживачу 

 

Комерційна пропозиція № 1 від 17.12.2018 

для споживачів, які споживають електричну енергію для потреб 

професійної, підприємницької та іншої діяльності 

(не розповсюджується на побутових і малих непобутових споживачів)  
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

«УКРІНТЕРЕНЕРГО» (далі – Постачальник), яке діє на підставі ліцензії на постачання 

електричної енергії споживачу, виданої постановою НКРЕКП  

від 06.11.2018 № 1344, 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 споживачу (далі – Договір). 

 

Предмет комерційної пропозиції: постачання електричної енергії, як товарної 

продукції. 

Територія, на яку розповсюджується діяльність Постачальника: Україна, крім 

території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному 

обсязі свої повноваження. 

Територія, на яку розповсюджуються умови даної комерційної пропозиції: 
Україна, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або 

здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. 

 

Критерії, яким має 

відповідати особа, що 

обирає дану комерційну 

пропозицію 

- особа є власником (користувачем) об’єкта;  

- наявний облік електричної енергії забезпечує можливість 

застосування цін (тарифів), передбачених даною комерційною 

пропозицією;  

- споживач приєднався до умов договору споживача про 

надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;  

- перехід прав та обов’язків до нового власника (користувача) 

об’єкта за договорами, укладеними відповідно до Правил 

роздрібного ринку електричної енергії не потребує додаткових 

узгоджень 

Гарантований обсяг 

споживання 

електричної енергії 

Не менше 2500 МВт*годин на місяць 

Ціна на електричну 

енергію 

Ціна на електричну енергію розраховується за формулою: 

Ц = Цдпе + Тпост, 

де: 

Цдпе  - фактична середньозважена ціна за якою Постачальник 

купував електричну енергію, грн/кВт*год. 

Для споживачів, прилади комерційного обліку 

електричної енергії на об'єкті яких є інтервальними 

(погодинними) та які відповідають вимогам Кодексу 

комерційного обліку електричної енергії в частині 

забезпечення дистанційного зчитування, обробки, 

зберігання та передачі Оператору системи розподілу 



погодинних даних приладів комерційного обліку, ціна 

закупівлі електричної енергії розраховується з 

урахуванням фактичного графіку споживання 

електричної енергії по об’єкту Споживача та 

погодинних цін закупівлі електричної енергії 

Постачальником 

 

Тпост – тариф на послуги Постачальника, грн/кВт*год. 

Тариф на послуги Постачальника на 1 квартал 2019 року 

становить 0,09 грн/кВт*год.  

 

     Ціна на електричну енергію (Ц) включає всі обов’язкові 

податки (крім ПДВ, що обліковується окремо), збори та 

платежі, що передбачені законодавством, правилами Оптового 

ринку електричної енергії та іншими нормативними 

документами.  

     Ціна на електричну енергію (Ц) не включає тариф на 

послуги розподілу електричної енергії Оператором системи 

розподілу, так як згідно умов цієї Комерційної пропозиції 

вартість послуг розподілу електричної енергії оплачується 

Споживачем Оператору системи розподілу самостійно. 

     Розмір Цдпе не залежить від Постачальника та може бути 

зміненим без додаткового повідомлення Споживача. 

Розмір Тпост встановлюється Постачальником самостійно, 

про його зміну Споживач повідомляється у спосіб, 

передбачений Договором. 

Спосіб оплати (порядок 

розрахунків) 

Розрахунковим періодом є календарний місяць. 

Оплата вартості електричної енергії здійснюється 

Споживачем у безготівковому вигляді, шляхом перерахування 

коштів на рахунок Постачальника, зазначений у Договорі. 

 

Оплата за електричну енергію здійснюється споживачем у 

формі попередньої оплати з остаточним розрахунком, що 

проводиться за фактично відпущену електричну енергію 

згідно з даними комерційного обліку. 

 

Попередня оплата здійснюється в розмірі орієнтовної 

вартості електроенергії, яка визначається як добуток 

заявленого обсягу електричної енергії на розрахунковий 

період та 110% прогнозованої оптової ринкової ціни 

електроенергії, встановленої Регулятором на розрахунковий 

період, з урахуванням ПДВ. 

Сума остаточного розрахунку за спожиту у 

розрахунковому періоді електричну енергію визначається як 

різниця між фактичною вартістю купованої Споживачем 

електричної енергії з урахуванням ПДВ та сумарною оплатою 

Споживачем електричної енергії за розрахунковий період. 

 

У разі надходження коштів від Споживача понад повну 

вартість електричної енергії, поставленої Споживачу у 

розрахунковому періоді, сума таких надходжень 

зараховується як оплата заборгованості попередніх періодів з 

найдавнішим терміном виникнення, а за відсутності такої, в 

рахунок оплати наступного розрахункового періоду або за 



заявою Споживача повертається йому на поточний рахунок. 

 

Попередня оплата має бути здійснена Споживачем в 

наступному порядку: 

- до 15-го числа місяця, що передує розрахунковому 

періоду (або за 15 календарних днів до дати постачання, 

зазначеного у Заяві-Приєднання) у розмірі 50% 

орієнтовної вартості електроенергії; 

- до 1-го числа розрахункового періоду у розмірі 50% 

орієнтовної вартості електроенергії. 

 

Остаточна оплата має бути здійснена Споживачем не 

пізніше 16-го числа місяця, наступного за розрахунковим 

періодом. 

 

Оплата за електричну енергію здійснюється Споживачем 

на підставі завчасно виставлених Постачальником рахунків. 

Спосіб оплати за 

послугу з розподілу 

електричної енергії 

Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) 

електричної енергії самостійно. 

Розмір пені За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з 

порушенням термінів, визначених цією комерційною 

пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню у 

розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за 

кожний день прострочення платежу, враховуючи день 

фактичної оплати. 

Можливість надання 

субсидій/пільг  

Не надаються 

Можливість постачання 

електричної енергії 

захищеним споживачам 

Не передбачено 

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  Договір набирає чинності з дня наступного за днем 

отримання ДПЗД «Укрінтеренерго» Заяви-приєднання 

Споживача до умов Договору, в якій вказано про обрання 

Комерційної пропозиції №1 від 17.12.2018 року, якщо 

протягом трьох робочих днів Споживачу не буде повідомлено 

про його невідповідність критеріям обраної комерційної 

пропозиції.  

Договір діє до моменту початку постачання електричної 

енергії споживачу іншим Постачальником. 

У разі, якщо на момент подання Заяви-приєднання до 

Договору на об’єкт Споживача було припинено/призупинено 

постачання електричної енергії або надання послуг з 

розподілу (передачі) електричної енергії, то постачання 

здійснюється після відновлення, у встановленому 

законодавством порядку, надання відповідних послуг. 

Перебування об’єкта 

електропостачання у 

спільній власності 

кількох осіб  

Не допускається  

Інші умови  Інформування Споживача, з яким укладено договір про 

постачання електричної енергії Споживачу, 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 заявлені обсяги споживання електричної енергії з розбивкою по 

місяцям на весь термін дії договору разом з заявою-приєднання до умов Договору. 

2) Ця Комерційна пропозиція є чинною з 17.12.2018.  

 


