
Додаток № 3 

 до договору про постачання 

електричної енергії постачальником 

універсальних послуг 

Комерційна пропозиція № 2 -УП для споживачів універсальної послуги 

діє для непобутових споживачів із договірною потужністю до 150 кВт, та для  установ бюджетної сфери, незалежно 

від розміру договірної потужності,  електроустановки  яких  приєднані до мереж  оператора системи розподілу 

ПАТ  «Укрзалізниця» 

 
 

Ціна електричної енергії 

Ціни на універсальні послуги ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» для 

малих непобутових споживачів  (у тому числі для малих непобутових 

споживачів, які є користувачами МСР, до дати початку дії нового 

ринку електричної енергії) на ІІ квартал 2019 р. розраховані 

відповідно до постанови НКРЕКП від 05.10.2018р. № 1177 «Про 

затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги»  та 

складають: 

Складові ціни грн/кВт*год 

1 клас 2 клас 

Прогнозована середня 

закупівельна ціна на 

електроенергію (без ПДВ) 

1,72412 

Тариф на послуги з 

розподілу електричної 

енергії (без ПДВ) 

0,11813 0,46344 

Тариф на послуги 

постачальника 

універсальних послуг (без 

ПДВ) 

0,08578 

Всього (без ПДВ) 1, 92803 2, 27334 

ВСЬОГО (з ПДВ) 2, 31364 2, 72801 

Територія здійснення діяльності 

оператора системи розподілу, 
доступ до якої має 

електропостачальник, на якій 

пропонується дана комерційна 

пропозиція 

Полтавська область. Мережі ПАТ «Укрзалізниця». 

Можливість застосування 

тарифних коефіцієнтів 
Тарифні коефіцієнти для зон доби не застосовуються. 

Розрахунковий період Календарний місяць з першого по останнє число включно. 



Терміни оплати 

Оплата вартості електричної енергії, включаючи витрати за послуги з 

розподілу, здійснюється виключно на поточний рахунок із спеціальним 

режимом використання Постачальника універсальних послуг до 25 числа  

місяця,  що передує розрахунковому періоду авансовим платежем в розмірі 

100% від вартості очікуваних обсягів споживання електричної енергії. 

Очікувані обсяги споживання електричної енергії визначаються 

Постачальником одним із вказаних нижче способів і беруться до розрахунків 

ті, які є більшими: 

- згідно з наданою Споживачем оператору системи «Відомістю про обсяги 

очікуваного споживання електричної енергії Споживачем»; 

- згідно фактичних обсягів споживання електричної енергії у аналогічному 

періоді минулого року. 

Остаточний розрахунок за спожиту 

електричну енергію та строк його 

оплати 

 

По закінченню розрахункового місяця Постачальник до 5 числа  місяця        

наступного за розрахунковим періодом надає Споживачу  рахунок на оплату  за         

фактично спожиту електричну енергію. 

У разі якщо вартість спожитої електроенергії перевищить вартість  замовлених 

договірних величин, остаточний розрахунок проводиться протягом п’яти 

робочих   днів від дня отримання рахунка. 

Спосіб отримання рахунку 

Споживач отримує в зручний для нього спосіб: 

-           в структурних підрозділах Постачальника; 

- через особистий електронний кабінет; 

- факсимільним зв’язком; 

-           поштовим зв’язком; 

-           електронною поштою. 

Оплата послуг з розподілу 

електроенергії 

Оплата   вартості   послуги   з   розподілу електричної енергії  входить до 

тарифу Постачальника  універсальної послуги . 

Розмір пені за порушення строку 

оплати 

У разі несвоєчасної оплати платежів, обумовлених цією 

комерційною пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню 

у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за 

кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної 

оплати. 

 

Пеня сплачується на поточний рахунок Постачальника, який 

вказується в рахунках, протягом 5 робочих днів з дня отримання 

рахунка. 

 

Термін дії договору та умови 

пролонгації 

Договір    про    постачання    електричної    енергії    постачальником 

універсальних послуг вступає в дію з моменту його підписання та  діє   

до   31.12.2020      року,      при      цьому      строк      постачання електричної енергії 

починається з 01.01.2019 року. Договір   може   бути   розірвано   і   в   

інший   термін   за    ініціативою будь-якої         із         Сторін         у         порядку,         

визначеному         чинним законодавством України, але в будь-якому 

випадку Договір діє до    повного    його    виконання    Сторонами,    

включаючи    штрафні санкції. 

Розмір штрафу за дострокове 

розірвання Договору 

У      разі      дострокового      розірвання      Договору      за      ініціативою 

Споживача,   Споживач   сплачує   вартість   заявленого   місячного обсягу 

електричної енергії. 

Компенсація Споживачу за 

недотримання Постачальником 

комерційної якості надання 

послуг 

Розмір     компенсації     Споживачу     за    недотримання Постачальником якості 

надання комерційних послуг надається в    обсягах   та     у     порядку,      який      

затверджений      Постановою НКРЕКП. 

Надання пільг і субсидій Не надаються. 

        

 

 

 


