
Додаток 2  

до публічного Договору про постачанн  електрично  енергі  споживачу  

 

 

                      №1 в д 01.03.2019 
д        в   в           в                        д                       

  д                      д           

(        в  д                 в х       х         в х      в   в) 

 

 риватне підпри мство   екст  йл  рейд   далі –  остачал ник ,  ке ді  на підставі 

ліцензі  на постачанн  електрично  енергі  споживачу, видано  постаново         від 

18.01.2019 №34, пропону  наступні умови постачанн  електрично  енергі :  

 

   д                             

 остачанн  електрично  енергі ,  к товарно  продукці . 

 

Т                      в  д        д                          

 кра на, крім територі , де органи державно  влади тимчасово не здійсн  т  або 

здійсн  т  не в повному обс зі сво  повноваженн . 

 

Т                      в  д           в  д                              

 кра на, крім територі , де органи державно  влади тимчасово не здійсн  т  або 

здійсн  т  не в повному обс зі сво  повноваженн . 

 

 

 ритері ,  ким ма  

відповідати 

споживач 

- особа   власником  користувачем  об’ кта; 

 

- на вний облік електрично  енергі  забезпечу  можливіст  

застосуванн  цін  тарифів , передбачених дано  комерційно  

пропозиці  ; 

 

- споживач при днавс  до умов договору споживача про наданн  

послуг з розподілу  передачі  електрично  енергі ; 

 

- перехід прав та обов’ зків до нового власника  користувача  об’ кта 

за договорами, укладеними відповідно до  равил роздрібного ринку 

електрично  енергі  не потребу  додаткових узгоджен  
Мінімал ний 

обс г споживанн  
Від 10 000 МВт*годин на міс ц  

Ціна 

Ціна на електричну енергі  розрахову т с  за формуло :  

 

Цзаг = Цдпе +  пост, 
 

де: 

 

Цд   – фактична середн озважена ціна за  ко   остачал ник купував 

електричну енергі , грн/кВт*год. 
                                                                                  

                                                                            

                                                                            

                                О                                            

                                                                                  

                                                                         

                                                                         



 

Т     – тариф на послуги  остачал ника, грн/кВт*год.  ариф на 

послуги  остачал ника на 2 квартал 2019 року становит  -  

0 09    / В *  д.  

 

Ціна на електричну енергі   Ц     вкл ча  всі обов’ зкові податки 

 крім  ДВ, що облікову т с  окремо , збори та платежі, що 

передбачені законодавством, правилами  птового ринку електрично  

енергі  та іншими нормативними документами. 

 

Ціна на електричну енергі   Ц   )    в       тариф на послуги 

розподілу електрично  енергі   ператором системи розподілу, так  к 

згідно умов ці    омерційно  пропозиці  вартіст  послуг розподілу 

електрично  енергі  оплачу т с   поживачем  ператору системи 

розподілу           .  

 

 озмір Цд   не залежит  від  остачал ника та може бути зміненим 

без додаткового повідомленн   поживача.  

 

 озмір Т     встановл  т с   остачал ником самостійно, про його 

зміну  поживач повідомл  т с  у спосіб, передбачений Договором. 

 посіб оплати 

та пор док 

розрахунків 

 озрахунковим періодом   календарний міс ц  споживанн . 

 

 плата вартості електрично  енергі  здійсн  т с   поживачем у 

безготівковому вигл ді, шл хом перерахуванн  коштів на рахунок 

 остачал ника, зазначений у Договорі. 

 

 плата за електричну енергі  здійсн  т с  споживачем у формі 

попередн о  оплати з остаточним розрахунком, що проводит с  за 

фактично відпущену електричну енергі  згідно з даними 

комерційного обліку. 

 

 опередн  оплата здійсн  т с  в розмірі орі нтовно  вартості 

електроенергі ,  ка визнача т с   к добуток за вленого обс гу 

електрично  енергі  на розрахунковий період та 110  прогнозовано  

оптово  ринково  ціни електроенергі , встановлено   егул тором на 

розрахунковий період, з урахуванн м  ДВ. 

 

 ума остаточного розрахунку за спожиту у розрахунковому періоді 

електричну енергі  визнача т с   к різниц  між фактично  вартіст  

куповано   поживачем електрично  енергі  з урахуванн м  ДВ та 

сумарно  оплато   поживачем електрично  енергі  за 

розрахунковий період. 

 

  разі надходженн  коштів від  поживача понад повну вартіст  

електрично  енергі , поставлено   поживачу у розрахунковому 

періоді, сума таких надходжен  зарахову т с   к оплата 

заборгованості попередніх періодів з найдавнішим терміном 

виникненн , а за відсутності тако , в рахунок оплати наступного 

розрахункового періоду або за за во   поживача поверта т с  йому 

на поточний рахунок.  

 опередн  оплата ма  бути здійснена  поживачем в наступному 



пор дку: 

 

 -  до 15-го числа міс ц , що переду  розрахунковому періоду 

 або за 15 календарних днів до дати постачанн , зазначеного у 

За ві- ри днанн   у розмірі 50  орі нтовно  вартості 

електроенергі ; 

 

 -  до 1-го числа розрахункового періоду у розмірі 50  

орі нтовно  вартості електроенергі . 

 

 

 статочна оплата ма  бути здійснена  поживачем не пізніше 

16-го числа міс ц , наступного за розрахунковим періодом. 

 

 плата за електричну енергі  здійсн  т с   поживачем на підставі 

завчасно виставлених  остачал ником рахунків 
 посіб оплати за 

послугу з 

розподілу 

 поживач здійсн   плату за послугу з розподілу  передачі  

електрично  енергі  самостійно. 

 ен  

За внесенн  платежів, передбачених умовами Договору, з 

порушенн м термінів, визначених ці   комерційно  пропозиці  , 

 поживач сплачу   остачал нику пен  у розмірі обліково  ставки 

    від суми заборгованості за кожний ден  простроченн  платежу, 

врахову чи ден  фактично  оплати. 
 убсидіи /піл ги  е нада т с  

 остачанн  

електрично  

енергі  захищеним 

споживачам 

 е передбачено 

 омпенсаці  за 

недотриманн  

комерційно   кості 

наданн  послуг 

 омпенсаці  за недотриманн  постачал ником комерційно   кості 

наданн  послуг нада т с  у пор дку та розмірі, визначеному 

 егул тором. 

Дострокове 

розірванн  

Договору 

 трафні санкці  за дострокове розірванн  Договору за ініціативо  

 поживача відсутні. 

 ор док звір нн  

фактичного обс гу 

спожито  

електрично  

енергі  

За ініціативо  одні   зі  торін у пор дку, встановленому      . 

 анкці  за 

перевищенн  

фактичного обс гу 

купівлі над 

за влениим 

 поживачем 

обс гом 

  разі перевищенн  фактичного обс гу поставлено   поживачу 

електрично  енергі  за розрахунковий період від за вленого ним 

обс гу на величину, що перевищу  10 ,  поживач сплачу  

 остачал нику штраф у розмірі 1  від вартості об’ му електрично  

енергі , що перевищу  10  від за вленого обс гу електрично  енергі . 

Відповідал ніст  

сторін 

 торони домовилис , що нарахуванн  штрафних санкцій за 

простроченн  виконанн  зобов' занн  або неналежне виконанн  

зобов' занн  припин  т с  через один рік від дн , коли зобов' занн  

мало бути виконано.  



 плата штрафних санкцій  штраф, пен   не звіл н    поживача від 

обов' зку відшкодувати  остачал нику в повному обс зі збитки, 

спричиненні порушенн м умов договору 

 озовна давніст  

 еру чис  ст. 259 Ц   кра ни,  торони домовилис  встановити в 

ц ому Договорі збіл шений строк позовно  давності: 

 

- строк загал но  позовно  давності щодо вимог про ст гненн  боргу 

триваліст  п' т  років; 

 

- строк спеціал но  позовно  давності щодо вимог про ст гненн  

штрафних санкцій  штраф, пен   триваліст  два роки. 

 ермін ді  

договору 

Договір набира  чинності з дн  наступного за днем отриманн     

  екст  йл  рейд  За ви-при днанн   поживача до умов Договору, 

в  кій вказано про обранн   омерційно  пропозиці  №1 від 

01.03.2019 року,  кщо прот гом тр ох робочих днів  поживачу не 

буде повідомлено про його невідповідніст  критері м обрано  

комерційно  пропозиці . 

 

Договір ді  до моменту початку постачанн  електрично  енергі  

споживачу іншим  остачал ником. 

 

  разі,  кщо на момент поданн  За ви-при днанн  до Договору на 

об’ кт  поживача було припинено/призупинено постачанн  

електрично  енергі  або наданн  послуг з розподілу  передачі  

електрично  енергі , то постачанн  здійсн  т с  післ  відновленн , у 

встановленому законодавством пор дку, наданн  відповідних послуг. 
 еребуванн  

об’ кта 

електропостачанн  

у спіл ній 

власності кіл кох 

осіб 

 е допуска т с  

Інші умови 

Інформуванн   поживача, з  ким укладено договір про постачанн  

електрично  енергі   поживачу, про зміни в умовах Договору, про 

закінченн  терміну його ді , зміну цін, суми до сплати по рахунках, 

виставлених згідно з умовами Договору, строки  х оплати, 

повідомленн  про відкл ченн  за невиконанн  умов оплати за 

електричну енергі , іншу інформаці ,  ка стосу т с  

вза мовідносин  поживача та  остачал ника або може бути 

корисно  дл   поживача, може здійсн ватис  шл хом направленн  

відповідно  інформаці : 

  

 на поштову адресу  поживача, вказану у За ві- при днанн  до 

умов Договору; 

 

 засобами електронного зв' зку на електронну адресу 

 поживача, вказану у За ві-при днанн  до умов Договору; 

 

 

  М -повідомленн м на номер, зазначений у За ві- 

при днанн  до умов договору; 

 



 в інший спосіб, зазначений в Договорі. 

 
Дана комерційна пропозиці  розроблена у відповідності із Законом  кра ни   ро ринок 

електрично  енергі  ,  равил роздрібного ринку електрично  енергі , затверджених 

постаново         від 14.03.2018 № 312  далі –       , Цивіл ного та  осподарс кого 

кодексів  кра ни.  

 

Дана комерційна пропозиці    невід’ мним додатком до договору про постачанн  

електрично  енергі  споживачу опублікованого на офіційному сайті      екст  йл 

 рейд  www.nexttrade.company  далі – Договір .  

 

 римітки:  

1)  поживач нада  за влені обс ги споживанн  електрично  енергі  з розбивко  по 

міс ц м на вес  термін ді  договору разом з за во -при днанн  до умов Договору. 

2) Ц   омерційна пропозиці    чинно  з 01.04.2019 


