
Додаткова угода №1 до публічного договору  

поставки електричної енергії споживачу  

 

ПУБЛІЧНА КОМЕРНЦІЙНА ПРОЗИЦІЯ ТОВ «І ДЖІ ЕФ ТЕРЕЙДІНГ»  

щодо поставки електричної енергії споживачу (непобутовому) 

від 01.01.2021 року по вільний цінам  
 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І ДЖІ ЕФ ТРЕЙДІНГ» (далі – 

Постачальник), що діє відповідно до ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу відповідно до постанови НКРЕКП № 1539 від 

27.11.2018 р., в особі директора Туроса А.А., який діє на підставі Статуту, посвідченої 

приватний нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстровано публікує цю 

комерційну пропозицію (далі - Додаткова угода №1), яка розроблена відповідно до Закону 

України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, що 

затверджені постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018. про поставку електричної енергії на 

наступних умовах: 
 

І. Критерії, яким має відповідати Споживач для можливості обрання цієї Комерційної 

пропозиції.  

1.1. Споживач є власником або користувачем об'єкта;  

1.2. Наявний облік електричної енергії забезпечує можливість застосування цін (тарифів), 

передбачених даною Додатковою угодою №1;  

1.3. Споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з 

розподілу/передачі електричної енергії;  

1.4. 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. 

 

ІІ. Ціна.  

2.1. Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у розрахунковому періоді 
Цфакт, яка зазначається в акті-купівлі продажу електроенергії розраховується (визначається) 

Постачальником за формулою: 

 

Цфакт = Ц + М + Тнек, 

 

де:  

➢ Ц - фактична середньозважена ціна (без ПДВ) електричної енергії, яка склалась при 

закупівлі електроенергії для потреб Споживача на організованих сегментах ринку:  

○ ринку двосторонніх договорів,  

○ ринку «на добу наперед»,  

○ внутрішньодобовому ринку,  

○ ринку врегулювання небалансів (застосовується при відхиленні фактичного 

споживання в розрізі годин від запланованого), 

○ тощо, за відповідний розрахунковий період. 

У випадку, якщо на момент (дату) підписання актів купівлі-продажу електричної енергії 

за відповідний  розрахунковий період у Постачальника відсутня інформація про 

фактичну вартість електричної енергії для врегулювання небалансів, що є наслідком 

ненадання цієї інформації Постачальнику Оператором системи передачі (або 

Оператором балансуючої групи відповідно), та обсяг фактично спожитої електричної 

енергії відрізняється від заявлених Споживачем планових обсягів споживання 

електричної енергії в розрізі годин у відповідному розрахунковому періоді, вартість 

різниці між фактичним та плановим обсяги споживання враховується Постачальником в 

актах купівлі-продажу електричної енергії у наступних розрахункових періодах. 



➢ М – договірна маржинальна надбавка, що враховує витрати та послуги Постачальника. 

Сторони узгодили, що для умов цієї Додаткової угоди №1, М становить (дорівнює) 

300,00 грн./МВт∙год, без ПДВ;  

➢ Тнек – тариф на послуги з передачі електричної енергії, що затверджується Регулятором 

(НКРЕКП) для оператора системи передачі на відповідний розрахунковий період, 

грн./МВт∙год, без ПДВ. 

 

2.2. Фактична вартість обсягів продажу Постачальником електроенергії Споживачу 
розраховується (визначається) Постачальником за формулою: 

 

Рфакт = Wфакт × Цфакт , 

де: 

➢ Рфакт – фактична вартість електричної енергії, проданої (поставленої) Постачальником 

Споживачу та придбаної (спожитої) Споживачем у відповідному розрахунковому періоді 

(місяці постачання), грн. без ПДВ. 

➢ Wфакт – фактичний обсяг електричної енергії, що спожитий Споживачем по 

відповідному об’єкту, МВт∙год. 

 

2.3. Розрахунковим періодом є один календарний місяць, який починається з 01 числа місяця та 

закінчується в останній день місяця. 

 

III. Терміни підписання акту приймання-передачі електричної енергії, акту 

відшкодування за розподіл та сплати рахунків.  

3.1. Споживач зобов’язується підписати та направити на офіційну електронну адресу 

Постачальника скановану копію підписаного зі свого боку Акту приймання-передачі 

електричної енергії та Акту відшкодування за розподіл (далі – Акти) протягом трьох робочих 

днів з дати отримання Акту в електронному вигляді.  

3.1.1. У випадку якщо у строки, які узгоджені Сторонами у пункті 3.1. цієї Додаткової угоди №1 

Споживач не надсилає Постачальнику скановану копію з відповідного Акту – такий акт 

вважається таким, що узгоджений Споживачем, а вартість електричної енергії, що вказана у 

такому акті – вважається прийнятою та підлягає оплаті в повному обсязі. 

3.1.2. У випадку настання обставин, що вказані у пункті 3.1.1. цієї Додаткової угоди №1 

відповідний Акт, який містить печатку та підпис Постачальника вважається достатнім 

первинним документом для цілей бухгалтерського обліку.  

3.2. Споживач зобов’язується повернути Постачальнику оригінали Актів протягом п’яти 

робочих днів з дати його отримання.  

3.3. Оплата рахунку Постачальника за Договором має бути здійснена Споживачем у строки, 

визначені в рахунку, але не пізніше 5 робочих днів від дати його отримання Споживачем у 

електронному вигляді.  

 

IV. Спосіб оплати та розмір передплат. 

4.1. Оплата за електричну енергію здійснюється Споживачем двома частинами у формі 

попередньої оплати заявлених обсягів споживання на розрахунковий період (відповідно до 

рахунків): 

 100% вартості планового обсягу електроенергії до 15 числа місяця, що передує місяцю 

поставки;  

Остаточний розрахунок здійснюється до 15 числа місяця, що є наступним після 

розрахункового, в залежності від фактичного споживання та фактичної ціни, що склалася по 

завершенню розрахункового періоду. 

 

4.2. Загальний розмір передплат за електричну енергію (Рпр, грн, з ПДВ) визначається за 

формулою  

 

Рпр = (Wзаяв × Цп ) х 20% ПДВ, грн. 

де: 

➢ Wзаяв - заявлені Споживачем обсяги споживання на розрахунковий період, МВт∙год.;  



➢ Цп – прогнозована ціна (тариф), механізм визначення якої вказаний у п. 4.2.1. розділу IV 

«Спосіб оплати та розмір передплат» цієї Додаткової угоди №1, грн/МВт∙год, без ПДВ. 

4.2.1. Передплата за електричну енергію у наступному розрахунковому періоді здійснюється за 

прогнозованою ціною (тарифом) за 1 МВт∙год Постачальника, яка визначається за формулою: 

 

Цп = Црдн +Тнек, 

 

де: 

➢ Цп - прогнозована ціна електричної енергії, грн/МВт∙год, без ПДВ; 

➢ Црдн – базова гранична розрахункова ціна на ринку «на добу наперед», грн./МВт∙год, 

без ПДВ; 

➢ Тнек - тариф на послуги з передачі електричної енергії, затверджений постановою 

НКРЕКП, яка є чинною у періоді постачання споживачу електричної енергії на умовах 

цієї Додаткової угоди №1, грн./МВт∙год, без ПДВ. (може бути змінений Постачальником 

в односторонньому порядку у зв’язку із змінами чинного законодавства України). 

4.2.2. Сторони домовились, що для умов цієї Додаткової угоди №1 показник Црдн, який 

Постачальник використовує для розрахунку розміру попередньої оплати, дорівнює розміру 

середнього арифметичного значення від граничних цін продажу електричної енергії на РДН та 

ВДР за добу, які є діючими на дату виставлення відповідного рахунку. 

4.3. Оплати за електричну енергію та на відшкодування витрат за розподіл, здійснюється на 

поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника зазначений у Договорі 

або розрахункових документах. 

4.4. Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла внаслідок різниці між вартістю 

заявленого та фактичного обсягу електроенергії у розрахунковому періоді, визначається після 

його завершення на підставі Акту. 

4.5. Сума переплати Споживача, за вибором Споживача, може бути зарахована в якості оплати 

наступного розрахункового періоду, або повертається Постачальником на розрахунковий 

рахунок Споживача на підставі відповідної письмової вимоги від Споживача.  

4.6. Сума недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті Споживачем не пізніше 6 робочих 

днів з дня отримання в електронному вигляді відповідного рахунку.  

 

V. Коригування заявлених обсягів. 

5.1. В разі необхідності Споживач може скорегувати заявлений обсяг споживання електричної 

енергії у строк до 15-го числа місяця постачання, за умови забезпечення Споживачем оплати за 

скоригованого у бік збільшення обсягу електричної енергії  відповідно до умов розділу «Спосіб 

оплати та розмір передплат» цієї Додаткової угоди №1 з урахуванням скоригованого обсягу. 

Сторони домовились, що окремих випадках, за умови наявності технічної можливості та за 

умови додаткового узгодження, строк для коригування заявлених обсягів споживання 

електричної енергії, що вказаний у пункті 5.1. цієї Додаткової угоди №1 може бути 

продовжено).  

 

VІ. Пільги та субсидії.  

6.1. Пільги та субсидії на умовах цієї Додаткової угоди №1 не передбачені та не надаються.  

 

VІІ. Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг.  

7.1. Компенсація за недотримання Постачальником (ТОВ «І ДЖІ ЕФ ТРЕЙДІНГ») комерційної 

якості надання послуг надається у порядку та розмірі, що визначені Регулятором.  

 

VІІІ. Розмір пені за порушення строку оплати та штрафи.  

8.1. За порушення строків здійснення платежів за цим Договором Споживач, крім суми 

заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь 

час прострочення, сплачує на користь Постачальника за його письмовою вимогою пеню за 

кожний день прострочення платежу у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день 

прострочення, враховуючи день фактичної оплати. Нарахування пені здійснюється за весь час 

порушення зобов’язання. 



8.2. У випадку порушення Споживачем строків виконання зобов’язання, що узгоджені 

Сторонами у пункті 3.2. цієї Додаткової угоди №1, Споживач на вимогу Постачальника сплачує 

штрафну санкцію у розмірі 0,05 % від вартості електричної енергії, яка вказана у відповідному 

Акті, який направлений Постачальником Споживачу. 

  

ІХ. Штраф за дострокове припинення дії договору.  

9.1. Штраф за дострокове припинення Споживачем дії Договору про постачання електричної 

енергії споживачу умовами вказаного вище договору не передбачений.  

 

Х. Термін дії Договору про постачання електричної енергії споживачу. 

10.1. Ця Додаткова угода №1 до Договору вважається укладеною і набирає чинності з дати її 

підписання Сторонами та діє до 31.12.2021. Сторони домовились, що дана Додаткова угода №1 

до Договору автоматично пролонгується Сторонами на наступний календарний рік без 

підписання будь-яких додаткових документів на тих самих умовах, у випадку якщо будь-яка з 

Сторін Договору не направить іншій Стороні повідомлення про відмову від цієї Додаткової 

угоди №1 до Договору за 21 день до завершення терміну дії цієї Додаткової угоди №1.  

10.2. Договір діє до повного виконання сторонами своїх обов’язків.  

10.3. У разі, якщо на дату підписання Договору про постачання електричної енергії споживачу 

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.  

 

ХІ. Оплата послуг та оформлення Акту з розподілу електричної енергії.  

11.1. Послуги з розподілу електроенергії сплачується Споживачем відповідному оператору 

системи розподілу через Постачальника. 

11.2 На основі наданих Споживачем заявлених обсягів купівлі електричної енергії 

Постачальнику до 17 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю, надає рахунок на 

оплату відшкодування за розподіл електричної енергії з урахуванням ПДВ. 

Оплата відшкодування за розподіл електричної енергії здійснюється Споживачем окремим 

платіжним дорученням на підставі виставленого Постачальником рахунку протягом п’яти 

робочих днів з моменту отримання рахунку на оплату Постачальника, в обсязі не нижче 100% 

вартості вказаного відшкодування розподілу на розрахунковий період з урахуванням ПДВ. 

11.3 Постачальник складає (на отриманих від ОСР даних по фактичному споживанню 

споживача за розрахунковий період) та надає на погодження Споживачу Акт відшкодування за 

розподіл до 10 числа місяця, що є наступним за розрахунковим місяцем. 

11.4 Споживач здійснює остаточний розрахунок з Постачальником за попередній 

розрахунковий період протягом п’яти банківських днів після отримання Акту відшкодування за 

розподіл та/або виставленого рахунку до сплати. У випадку порушення термінів остаточного 

розрахунку Постачальника має право нарахувати пеню у розмірі 0,1% від суми прострочення 

платежу (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення) за кожен 

день прострочення. Пеня нараховується до повного виконання Споживачем своїх зобов’язань. 

11.5 У разі якщо фактичний обсяг оплати Споживачем відшкодування за розподіл електричної 

енергії перевищує суму, зазначену в Акті відшкодування розподілу, Постачальник за умови 

відсутності вимоги Споживача про повернення коштів зараховує надлишок як авансовий платіж 

на наступні розрахункові періоди. 

 

ХІІ. Інші умови.  

12.1. Інформування Споживача, з яким укладено Договір, про зміни в умовах Договору, про 

закінчення терміну дії Договору, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках, виставлених 

згідно з умовами Договору, строки їх оплати, про відключення за несплачену заборгованість, 

іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути корисною для 

Споживача, може здійснюватися шляхом направлення відповідної інформації:  

12.1.1. через особистий кабінет на офіційному сайті Постачальника у мережі Інтернет,  

12.1.2. засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві-приєднання до умов 

Договору,  

12.1.3.СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов Договору,  



12.1.4.в центрах обслуговування споживачів,  

12.1.5. інше. 

12.2. Територія на якій дійсна дана Додаткова угода №1 – територія України 

12.3. З питань, що не врегульовані умовами цієї Додаткової угоди №1 Постачальник та 

Споживач керуються чинним законодавством України, в тому числі (але не виключно) 

Правилами роздрібного ринку електричної енергії, що затверджені постановою НКРЕКП №312 

від 14.03.2018 р., Законом України «Про ринок електричної енергії» №2019 від 13.04.2017 року 

та іншими чинними нормативно-правовими актами України, що регулюють діяльність в сфері 

постачання електричної енергії. 

12.4. Сторони домовилися про те, що починаючи з першого лютого 2021 р., з метою виконання 

умов Договору бажано здійснювати документообіг у формі електронних документів, для 

підтвердження описаних у них господарських операцій та накладення Електронного підпису із 

використанням системи: сервіс електронного документообігу «Вчасно» (https://vchasno.ua/) або 

сервіси підключені до Платформи «ПТАХ» - Сервіс FREDO ДокМен, «FlyDoc» 

(https://flydoc.ua), M.E.Doc» (https://medoc.ua/), «СОТА» (https://sota-buh.com.ua/), API.ПТАХ 

(https://edi.com.ua) та інші програми/сервіси які використовують платформу «ПТАХ», та/або 

інших публічних сервісів (зокрема,https://ca.informjust.ua/, https://czo.gov.ua/verify).  

Для обміну електронними документами Сторони відповідно до вимог Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг», укладуть Додаткову Угоду щодо визначання умови 

створення, оброблення, зберігання, обміну між собою електронними документами з 

використанням електронних підписів протягом строку дії Договору. Ця Додаткова Угода 

укладається протягом 2 днів з моменту отримання інформації Постачальником щодо 

використання конкретної системи/сервісу Споживачем. 

 

XIII. ПІДПИСИ СТОРІН 

Постачальник 

ТОВ «І ДЖІ ЕФ ТРЕЙДІНГ» 

Споживач 

Уповноважена особа 

 

 

 

 

 

________________________ А.А. Турос 

Уповноважена особа 

 

 

 

 

 

_______________________  
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https://czo.gov.ua/verify

