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Комерційна пропозиція (ПУП - Інші (онлайн)) 

 

Додаток № 3 до договору про постачання електроенергії 

постачальником універсальних послуг 
   

Територія здійснення діяльності ОСР, доступ до якої має Постачальник, на якій 

пропонується дана пропозиція  це територія Херсонської області. 

 

Особливості: Ця комерційна пропозиція є публічною та пропонується для розгляду  

не побутовим споживачам та іншим юридичним  споживачам з договірною 

потужністю до 150 кВт . 

Ціни (тарифи) на універсальні послуги: Постачання електричної енергії 

здійснюється за тарифами (цінами), які розраховані відповідно Постанови НКРЕ КП 

№1177 від 5.11.2018 року та складають на 2-й квартал 2019 року для 1-го класу 

198,45коп./кВт.год,( без ПДВ); для 2-го класу-243,505 коп./кВт.год,( без ПДВ). 
 

Тарифні коефіцієнти диференційовані за періодами доби не застосовуються.  

(підстава: Постанова НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894) 
 

Порядок та способи оплати: 

     Споживач здійснює повну поточну оплату вартості обсягу електричної 
енергії очікуваного на розрахунковий період за формою попередньої 
оплати ( 100 % авансування). Сума попередньої оплати визначається на 
основі відомостей по обсяги очікуваного  споживання електричної енергії 
на відповідний розрахунковий період (які надаються Споживачем 
Оператору  системи розподілу) та розраховується як добуток обсягу 
очікуваного  споживання  електричної енергії на розрахунковий період та 
діючого тарифу на електричну енергію  . В разі ненадання Споживачем  
обсяги очікуваного  споживання електричної енергії, попередня оплата 
визначається на підставі фактичних значень обсягу спожитої електричної 
енергії за відповідний попередній період. 

Терміни надання та оплати рахунку. Попередня оплата 
здійснюється   до 3–го  числа розрахункового місяця.  
   Остаточний розрахунок за спожиту електричної енергію, та інших 
платежів згідно з умовами цього Договору , з врахуванням  сум 
попередньої оплати, здійснюється на підставі рахунків сформованих в 
електронному вигляді через веб – сервіс «Особистий кабінет», який 
розміщений на сайті http://______ (далі – Сервіс.), що підтверджується 
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належним повідомлення споживача на його e-mail адресу (електронну 
поштову скриньку). Дата належного повідомлення споживача є днем 
отримання рахунку. 

    Рахунок формується 7-го числа місяця наступного за 
розрахунковим та має бути сплачений (будь-яким зручним способом)  
протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання .  

Оплата заборгованості минулих періодів зараховується 
першочергово. 
 

Спосіб оплати послуги з розподілу: через постачальника з наступним 

переведенням цієї оплати постачальником оператору системи розподілу. 

 

Пеня та компенсаційні заходи за порушення строків оплати: за 

порушення строків оплати рахунків нараховується пеня у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу але 

не більше розміру встановленого законодавством та застосовуються 

компенсаційні заходи (нарахування інфляційних та 3% річних).  

Штраф за перевищення Споживачем замовленого обсягу: 

нараховується за підсумком розрахункового місяця. У разі перевищення 

фактичного обсягу споживання від очікуваного за розрахунковий  період 

на величину  , що перевищує 5 % Споживачу нараховується штраф у 

розмірі 1-го % від вартості об’єму електричної енергії ,що перевищує 5% 

від очікуваного обсягу споживання . 

Розмір компенсації споживачу за недодержання постачальником 

комерційної якості послуг надається у порядку та розміру передбаченому 

Законодавством України. 

Інші умови: 

Інформування Споживача про виникнення заборгованості може 

здійснюватись у телефонному режимі або смс-повідомленнями.   

Звірка взаєморозрахунків проводиться у порядку передбаченому ПРРЕЕ. 

Термін дії договору: Договір про постачання електричної енергії 

постачальником універсальної послуги діє до 31.12.2019 р. та 

подовжується на кожен наступний рік якщо не пізніше ніж за 20 днів до 

закінчення дії цього Договору жодна із сторін не ініціює його розірвання 

але не більше ніж до моменту припинення постачальником виконання 

функцій постачальника універсальних послуг. Припинення дії Договору  

не звільняє Сторони від виконання зобов’язань що виникли під час його 

дії. 

Постачальник Споживач 
 
_____________________                                  ______________________ 

"____"____________20___р.                         "____"____________20___р. 


