
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. 

При здійснені оплати за електричну енергію Споживач 

обов’язково зазначає у призначені платежу номер та дату 

рахунку та період за який здійснюється оплата. 

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. 

Споживач зобов’язаний надати Постачальнику наступні 

документи: 

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), 

роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію 

виписки з ЄДР. 

- належним чином завірена копія документа про 

підтвердження повноважень особи на підписання документів, 

пов’язаних з виконанням Договору, у тому числі акти купівлі-

продажу (витяг з установчого документа про повноваження 



керівника (статут, положення, тощо для юридичних осіб), копія 

довіреності, виданої в установленому порядку тощо). 

- витяг з реєстру платників податку на додану вартість 

(ПДВ) або довідку довільної форми про статус неплатника ПДВ. 

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 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18/print#n28


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. 

Такі документи вважаються направленими однією 

Стороною та офіційно отриманими іншою Стороною без 

додаткового оформлення на паперовому носії. 

 

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. 
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Додаток до комерційної пропозиції № 2 від 27.12.2018 

 

Складові ціни (інформаційно):

1 618,42

486,06

Без ПДВ ПДВ Усього Без ПДВ ПДВ Усього

1 ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 2 239,63 447,93 2 687,56 2 871,31 574,26 3 445,57

2 ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 2 202,25 440,45 2 642,70 2 771,45 554,29 3 325,74

3 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 2 167,03 433,41 2 600,44 2 534,89 506,98 3 041,87

4 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 2 256,66 451,33 2 707,99 2 853,07 570,61 3 423,68

5 АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 2 257,90 451,58 2 709,48 2 895,84 579,17 3 475,01

6 ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 2 285,94 457,19 2 743,13 2 943,17 588,63 3 531,80

7 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 2 174,41 434,88 2 609,29 2 629,51 525,90 3 155,41

8 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 2 167,54 433,51 2 601,05 2 333,77 466,75 2 800,52

9 ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 2 262,46 452,49 2 714,95 2 661,72 532,34 3 194,06

10 ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 2 305,60 461,12 2 766,72 2 922,93 584,59 3 507,52

11 ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 2 228,13 445,63 2 673,76 2 738,50 547,70 3 286,20

12 АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 2 237,80 447,56 2 685,36 2 745,65 549,13 3 294,78

13 АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 2 219,02 443,80 2 662,82 2 727,58 545,52 3 273,10

14 ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 2 196,47 439,29 2 635,76 2 746,94 549,39 3 296,33

15 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 2 213,89 442,78 2 656,67 2 908,93 581,79 3 490,72

16 ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 2 239,66 447,93 2 687,59 2 751,69 550,34 3 302,03

17 ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 2 204,94 440,99 2 645,93 2 903,11 580,62 3 483,73

18 ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 2 246,98 449,40 2 696,38 2 910,93 582,19 3 493,12

19 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 2 247,28 449,46 2 696,74 2 623,93 524,79 3 148,72

20 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 2 325,90 465,18 2 791,08 2 776,45 555,29 3 331,74

21 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 2 246,94 449,39 2 696,33 2 882,48 576,50 3 458,98

22 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 2 205,63 441,13 2 646,76 2 710,05 542,01 3 252,06

23 АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 2 202,88 440,58 2 643,46 2 791,49 558,30 3 349,79

24 ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 2 271,03 454,21 2 725,24 2 899,23 579,85 3 479,08

25 ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 2 116,68 423,34 2 540,02 2 583,81 516,76 3 100,57

26 ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 2 177,65 435,53 2 613,18 2 363,34 472,67 2 836,01

27 ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 2 130,66 426,13 2 556,79 2 502,39 500,48 3 002,87

28 ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 2 129,55 425,91 2 555,46 2 400,30 480,06 2 880,36

29 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 2 222,61 444,52 2 667,13 2 567,92 513,58 3 081,50

30 ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 2 191,34 438,27 2 629,61 2 619,35 523,87 3 143,22

31 КП «МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 2 162,18 432,44 2 594,62 2 676,91 535,38 3 212,29

32 ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» (м. Новояворівськ) 2 240,49 448,10 2 688,59 2 641,68 528,34 3 170,02

33 ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» (м. Новий Розділ) 2 247,17 449,43 2 696,60 3 044,56 608,91 3 653,47

34
ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ»
2 421,36 484,27 2 905,63 3 250,30 650,06 3 900,36

 * перелік  оновлюється

2 клас

 (до 27,5 кВ)

тариф на послуги з розподілу електричної енергії

тариф на послуги постачальника "останньої надії", 

грн/МВт·год без ПДВ

Ціни, за якими здійснюється постачання електричної енергії споживачам 

постачальником "останньої надії"

1. Ціни, за якими здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої 

надії" споживачам приєднаним до системи розподілу / МСР, приєднаної до системи розподілу

вводяться в дію з 01.01.2019 року

прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію, 

грн/МВт·год без ПДВ
Постанова НКРЕКП від 14.12.2018 №1906

Постанова НКРЕКП від 14.12.2018 №1907

згідно тарифів, затвержених  постановами НКРЕКП для 

кожного оператора системи розподілу 

№ з/п Оператор системи розподілу *

Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії 

постачальником "останньої надії", грн/МВт·год

1 клас

 (27,5 кВ та вище)

  
  

   



 
 

 

**) - функції оператора системи передачі виконує ДП "НЕК Укренерго"

Без ПДВ ПДВ Усього

1 ДП "НЕК "Укренерго" 2 104,48 420,90 2 525,38

У разі зміни прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію або тарифів на послуги з 

розподілу/передачі електричної енергії та на послуги постачальника "останньої надії" ціни,  за 

якими здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої надії", 

підлягають перегляду.

Ціна за якою здійснюється 

постачання електричної енергії 

постачальником "останньої 

надії", грн/МВт·год

2. Ціни, за якими здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої 

надії" споживачам приєднаним до системи передачі** / МСР, приєднаної до системи передачі

№ з/п Оператор системи передачі


