
Додаток 1 до Договору  

про постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії» 
 

 

Комерційна пропозиція №2 від 27.12.2018 

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» 

Споживач сплачує 100% від орієнтовної вартості 

прогнозованого обсягу споживання електричної енергії за 

розрахунковий період протягом 5 банківських (робочих) днів з 

моменту отримання Споживачем  рахунку. 

Орієнтовна вартість розраховується шляхом множення 

прогнозованого обсягу споживання електричної енергії на ціну, 

за якою здійснюється постачання електричної енергії 

Постачальником. Прогнозований обсяг споживання електричної 

енергії визначається на підставі даних, отриманих 

Постачальником від Оператора систем розподілу (передачі) 

(далі - ОС). 

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. 

Акт купівлі-продажу складається на підставі даних про 

фактичне споживання Споживача, отриманих від ОС. У разі 

наявності зауважень до Акта купівлі-продажу, Споживач 

оформлює протокол розбіжностей, в якому вказує обсяг 

електричної енергії, по якому є розбіжності. Уповноважені 

особи Постачальника та Споживача терміново проводять 

переговори з метою усунення розбіжностей. 

До усунення розбіжностей Сторони керуються  даними, 

вказаними ОС, з подальшим коригуванням після врегулювання  

розбіжностей. 

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. Пеня Споживачем 

сплачується на підставі рахунків Постачальника, а у разі незгоди 

Споживача, стягується в судовому порядку. 

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. 

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, спричинені 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 

Цей Договір набирає чинності за фактом споживання 

електричної енергії у перший день, наступний за останнім днем 

постачання електричної енергії попереднім 

електропостачальником, за відсутності факту відключення, 

передбаченого ПРРЕЕ, та 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 Споживач протягом 90 календарних 

днів не укладе відповідний договір про постачання з іншим 

електропостачальником або договір купівлі-продажу 

електричної енергії на ринку електричної енергії, 

електроживлення його об'єкта (об'єктів) має бути припинено 

оператором системи за зверненням Постачальника. 

Інші умови Інформування Споживача, з яким укладено Договір, про 

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

цін, надсилання рахунків на оплату (із вкладенням сканованої 

копії рахунку у форматі PDF), попереджень про припинення 

постачання електричної енергії (із вкладенням сканованої копії 

попередження у форматі PDF) також може здійснюватися 

шляхом надсилання інформації/документів засобами 

електронного зв'язку на електронну адресу Споживача. 

У випадку надсилання повідомлень і документів 

електронною поштою, Сторони використовують наступні адреси 

електронної пошти: 

- Постачальника - pon@uie.kiev.ua; 

- Споживача – зазначена на веб-сайті Споживача, або 

надана Постачальнику Споживачем у будь який 

спосіб, 

як власні електронні підписи, що ідентифікують автора 

та підтверджують цілісність електронних листів. Електронні 

листи є електронними документами, підписаними 

з використанням погоджених електронних підписів. Сторони 

зобов’язані електронною поштою підтверджувати отримання 

електронного листа в день його отримання. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18/print#n28
mailto:pon@uie.kiev.ua


Ця Комерційна пропозиція є чинною з 27.12.2018. 

Ціни, за якими здійснюється постачання електричної енергії споживача 

постачальником «останньої надії» є Додатком до цієї Комерційної пропозиції. 

  



Додаток до комерційної пропозиції № 2 від 27.12.2018 

 

 



 
 


