
 

Комерційна пропозиція ТОВ «Закарпаттяенергозбут» розроблена відповідно до Закону України «Про 

ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 

Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312 (далі – ПРРЕЕ). 

Критерії, яким має відповідати споживач для можливості обрання цієї комерційної пропозиції: 

- споживач є малим непобутовим споживачем – який купує електричну енергію для власного 

споживання, що не є побутовим споживачем; 

- споживач є власником (користувачем) об’єкта; 

- споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної 

енергії; 

- договірна потужність за кожним об’єктом споживача не перевищує: до 31.12.2020р. – 150 кВт, 

із 01.01.2021р. – 50 кВт; 

- наявний облік електричної енергії забезпечує можливість застосування цін (тарифів), 

передбачених даною комерційною пропозицією. 

Умова Комерційна пропозиція 

Територія надання 

універсальних послуг 

В межах Закарпатської області та електричних мереж операторів 

систем розподілу ПрАТ «Закарпаттяобленерго» та ПАТ «Українська 

залізниця» 

Ціна 

Постачання електричної енергії здійснюється за цінами на 

універсальні послуги, які розраховуються відповідно до Порядку 

формування цін на універсальну послугу, затвердженого 

Регулятором, та включають в тому числі витрати на розподіл 

електричної енергії. 

Ціна на універсальну послугу на 1 квартал 2019 року за 1кВт/год 

електричної енергії складає: 

 

- для споживачів, заживлених від мереж оператора системи 

розподілу ПрАТ «Закарпаттяобленерго», - на 1 класі напруги 

1,9568 грн. (без урахування ПДВ) 

 

- для споживачів, заживлених від мереж оператора системи 

розподілу ПрАТ «Закарпаттяобленерго», - на 2 класі напруги 

2,61403 грн. (без урахування ПДВ); 

 

- для споживачів, заживлених від мереж оператора системи 

розподілу ПАТ «Українська залізниця», - на 1 класі напруги 

1,89347 грн. (без урахування ПДВ); 

 

- для споживачів, заживлених від мереж оператора системи 

розподілу ПАТ «Українська залізниця», - на 2 класі напруги 

2,23878 грн. (без урахування ПДВ). 

Ціна може змінюватися у зв’язку із змінами складових витрат, які 

впливають на її формування. У разі зміни ціни за одиницю товару 

Сторони здійснюють розрахунки за новими цінами з дня їх введення 

в дію. 

Обсяги споживання 

Споживач до 01 вересня поточного року надає замовлені обсяги 

споживання електричної енергії на наступний рік із розбивкою по 

місяцям. 

Розрахунковий період 
Розрахунковим періодом є календарний місяць, який починається з 

01 числа місяця та закінчується в останній день місяця. 

Оплата за послугу з 

розподілу електричної 

енергії 

Споживач сплачує за послугу з розподілу електричної енергії через 

Постачальника. 
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Можливість надання пільг, 

субсидій 
Не надаються. 

Термін надання рахунку 

Рахунок за фактично спожиту електричну енергію надається 

Споживачу до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим одним 

із таких способів (необхідно обрати один): 

        електронною поштою на адресу ___________________________ 

        факсимільним зв’язком на номер __________________________ 

        через особистий кабінет на сайті Постачальника 

        у відповідних структурних підрозділах Постачальника; 

        поштовим зв’язком. 

Порядок оплати 

Оплата  електричної енергії здійснюється Споживачем у формі 

попередньої оплати. 

Перерахування коштів на попередню оплату здійснюється 

Споживачем у розмірі повної вартості прогнозованого обсягу (100%) 

до 15 числа місяця, що передує розрахунковому. 

Оплата фактичного рахунка Постачальника за Договором має бути 

здійснена Споживачем у строки, визначені в рахунку, протягом 5 

робочих днів від дати його отримання Споживачем. 

Спосіб оплати 

Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом 

використання Постачальника, зазначений у Договорі або 

розрахункових документах. 

Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за Договором 

через: 

- банківську платіжну систему; 

- он-лайн переказ; 

- поштовий переказ; 

- в інший, не заборонений чинним законодавством спосіб. 

Розмір пені за порушення 

строку оплати 

За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з 

порушенням термінів, визначених 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. 

Штраф за дострокове 

припинення договору 
Відсутній 

Компенсація за 

недотримання комерційної 

якості надання послуг 

Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості 

надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному 

Регулятором. 

Термін дії договору 

Для споживачів, у яких станом на 31 грудня 2018 року є діючий 

договір про постачання електроенергії, постачання здійснюється з 01 

січня 2019 року. 

Для інших споживачів Договір набирає чинності з дня, наступного за 

днем отримання Постачальником заяви-приєднання Споживача до 

умов договору про постачання електричної енергії Cпоживачу, та діє 

до моменту початку постачання електричної енергії Cпоживачу 

іншим Постачальником або до повного виконання всіх зобов'язань 

сторін. 



Інші умови 

Інформування споживача, з яким укладено Договір, про зміни в 

умовах Договору, про закінчення терміну дії, 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: 

- через особистий кабінет Споживача; 

- на офіційному сайті Постачальника у мережі Інтернет; 

- засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві-

приєднання до умов договору; 

- в центрах обслуговування клієнтів. 
 

Відмітка про підписання Споживачем комерційної пропозиції: 

________________________ _________________________ ______________________ 
(дата підписання)                                    (особистий підпис, М.П.)                  (П.І.Б. уповноваженого представника 

                                                                                                                                 та назва Споживача) 

 


