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Комерційна пропозиція  

«бюджет, оплата по фактичним періодам»  

 

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  бюджетним установам.  

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 198,45 коп./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 поетапну оплату за спожиту електричну енергію 

згідно рахунків виданих постачальником на підставі  актів приймання-передачі 
електричної енергії оформлених споживачем. 

Сума оплати визначається  як добуток обсягу споживання  електричної 
енергії за  період споживання та діючого тарифу на електричну енергію.  

 
Терміни надання та оплати рахунку.  
 
Постачальник формує рахунки на підставі актів приймання-передачі 

електричної енергії за встановленою формою (додаток №1 до цієї комерційної 
пропозиції) отриманих від споживача : 

- 15-го числа розрахункового місяця — розмір платежу визначається 
постачальником у рахунку на підставі даних зазначених у акті приймання-
передачі електричної енергії оформленого споживачем  

- 25-го числа розрахункового місяця — розмір платежу визначається 
постачальником у рахунку на підставі даних зазначених у акті приймання-
передачі електричної енергії оформленого споживачем  

- 07-го числа місяця, що слідує за розрахунковим -  розмір платежу 
визначається постачальником у рахунку та акті приймання-передачі 
електричної енергії за результатами розрахункового періоду. 

У разі якщо дата формування рахунку та акту припадає на вихідний, 
святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, то 
відповідні документи формуються в перший робочий день, що слідує за 
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відповідною датою.  
Споживач зобов’язаний направити постачальнику на електронну адресу 

dogovor@khoek.ks.ua (або в інший засіб) оформлений за встановленою формою 
акт приймання-передачі електричної енергії та отримати рахунок у визначений 
день, та сплатити рахунок протягом 5-ти робочих днів з моменту його 
отримання. 

Датою отримання рахунку Споживачем, вважається дата його особистого 
вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної 
кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим 
відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення 
поштою рекомендованим листом), або за допомогою електронного зв’язку з 
належним повідомленням споживача на його електронну поштову скриньку. 
Дата належного повідомлення споживача є днем отримання рахунку.  

Отримання рахунків в іншій спосіб ніж вказаний в цій комерційний 
пропозиції, вирішується окремо шляхом внесення відповідних змін до цієї 
комерційної пропозиції.  

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).  

Споживач зобов’язаний відшкодувати збитки пов’язані з відхиленням 

Споживача від договірних величин ( обсяг очікуваного споживання електричної 

енергії) та величини потужності за розрахунковий період.  

 

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 


