ПУБЛІЧНА КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
«Універсальна послуга «ПОБУТОВЕ СПОЖИВАННЯ»
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«Чернівецька
обласна
енергопостачальна компанія», яке діє на підставі Статуту та є ліцензованим
електропостачальником згідно Ліцензії на право здійснення господарської діяльності з постачання
електричної енергії споживачу (постанова НКРЕКП від 14.06.2018р.), та у відповідності до
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії» виконує
функції «постачальника універсальних послуг» пропонує наступну комерційну пропозицію.
Ця комерційна пропозиція розроблена з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та у
відповідності до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку
електричної енергії (ПРРЕЕ), затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312.
Умови та пропозиції
Умова
Предмет комерційної
пропозиції:
Територія дії комерційної
пропозиції

Початок дії комерційної
пропозиції
Термін дії комерційної
пропозиції

Пропозиція
постачання електричної енергії (товару) споживачу.

Чернівецька
область
(побутовий
споживач,
електропостачання розташований в адміністративних
Чернівецької області)

об’єкт
межах

З 01.01.2019р.

З 01.01.2019р. до дати втрати електропостачальником статусу
«постачальника універсальної послуги»
При розрахунку плати за електричну енергію застосовуються тариф,
що затверджується Регулятором. Зміни тарифу застосовуються в
порядку затвердженому Регулятором.
Категорії споживачів

Ціна (тариф)

Тарифи на е/е, в копійках за 1
кВт•год
Без ПДВ
З ПДВ
1. Електроенергія, що відпускається:
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках,
обладнаних кухонними електроплитами):
за обсяг, спожитий до 75
90
100 кВт*год
електроенергії на
місяць (включно)
за обсяг, спожитий
140
168
понад 100 кВт*год
електроенергії на
місяць (включно)
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в
житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках),
обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними
установками:
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до
підпункту 1.1
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):
за обсяг, спожитий до 75
90
3000 кВт*год

електроенергії на
місяць (включно)
за обсяг, спожитий
140
168
понад 3000 кВт*год
електроенергії на
місяць (включно)
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не
газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують
системи централізованого теплопостачання:
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до
підпункту 1.1
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):
за обсяг, спожитий до 75
90
3000 кВт*год
електроенергії на
місяць (включно)
за обсяг, спожитий
140
168
понад 3000 кВт*год
електроенергії на
місяць
1.4. Для багатодітних, 75
90
прийомних сімей та
дитячих будинків
сімейного типу
незалежно від обсягів
споживання
електроенергії

Застосування тарифних
коефіцієнтів

Спосіб оплати

Термін надання рахунку та
строк його оплати

Тарифні коефіцієнти застосовуються Постачальником у
порядку
затвердженому Регулятором (зонний тариф самостійно обирається
споживачем та застосовуються для розрахунків згідно окремо поданої
заяви та підтвердження технічної можливості зонного обліку
(підтверджується ОСР ).
У разі наявності встановленого на об’єкті споживача багатозонного
приладу обліку електричної енергії (двозонного або тризонного),
розрахунки здійснюються за тарифами, диференційованими за
періодами часу Для тризонних тарифів диференційованих за періодами
часу встановлюються такі тарифні коефіцієнти (К): 1
К
межі тарифних зон:
- нічний період
0,4
з 23 год. до 7 год.
- напівпіковий період 1,0
з 7 год. до 8 год. з 11 год.
до 20 год. з 22 год. до 23
год.
- піковий період
1,5
з 8 год. до 11 год. з 20
год. до 22 год.
Для двозонних
К
межі тарифних зон:
тарифів
диференційованих за
періодами часу
встановлюються такі
тарифні коефіцієнти
(К):
- нічний період
0,5
з 23 год. до 7 год.
- денний період
1,0
з 7 год. до 23 год.
Виключно коштами. Оплата, в тому числі оплата на розподіл
електричної енергії, здійснюється на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання Постачальника у розрахункових документах
за фактичними споживанням.
Рахунок за фактично спожиту електричну енергію надається
споживачу у спосіб, що визначається самим споживачем у заяві про
приєднання до умов публічного договору у місяці, що слідує за минулим
розрахунковим місяцем. Термін сплати рахунку – 10 робочих днів з дня
його отримання, але не пізніше 20 числа місяця, наступного за
розрахунковим.
Споживач отримує в зручний для нього спосіб:
- в структурних підрозділах Постачальника;
- через особистий електронний кабінет;
- факсимільним зв’язком;

- поштовим зв’язком;
- електронною поштою.
Не отримання споживачем рахунку за фактично спожиту електричну
енергію, не звільняє Споживача від грошового зобов’язання по сплаті за
електричну енергію
Спосіб оплати за послугу
розподілу електричної
енергії

Послуга з розподілу електричної енергії сплачується Споживачем
через Постачальника згідно тарифу на розподіл, що встановлюється
Регулятором

Розмір пені або штрафу за
порушення грошового
зобов’язання

Пеня за порушення терміну оплати нараховується згідно ст. 20 ЗУ
«Про житлово-комунальні послуги» (оновленого з урахуванням змін
від 07.06.2018 р. № 2454-VIII) в розмірі 0,1 % суми простроченого
платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не
більше 100 % загальної суми боргу. При цьому пеня за кожен
розрахунковий період нараховується окремо.

Санкція за невиконання
грошового зобов’язання по
сплаті за спожиту
електричну енергію
Компенсація за
недотримання
постачальником
комерційної якості
надання послуг
Штраф за дострокове
припинення дії договору

Строк дії договору та
умови пролонгації

Пільги, субсидії

Постачання захищеним
споживачам

Обов’язок щодо купівлі
електричної енергії за
«зеленим тарифом»

Надання показів точки
обліку

Відключення у порядку встановленому ПРРЕЕ

Компенсація надається згідно порядку та в розмірах, що затверджені
Регулятором.

Відсутній

Договір про постачання електричної енергії діє до 31.12.19, а в частині
розрахунків договір діє до повного іх виконання. Договір вважається
продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до
закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про
припинення або перегляд його умов.
Врахування пільг та субсидій при розрахунках за спожиту електричну
енергію
здійснюється
в
порядку
передбаченому
чинним
законодавством .
Інформація про наявність пільг станом на день укладення Договору
повинна бути зазначена в заяві-приєднанні. Якщо в майбутньому
Споживач або члени його сім'ї отримують право на пільги з оплати
електричної енергії, Споживач повинен негайно звернутися до
Постачальника з письмовою заявою та необхідними документами.
В порядку затвердженому Регулятором

Купівля електричної енергії, виробленої з енергії сонячного
випромінювання та/або енергії вітру генеруючими установками
приватних домогосподарств здійснюється згідно Договору про
купівлю-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом
приватним домогосподарством, величина встановленої потужності
якого не перевищує 30 кВт, за тарифом встановленим НКРЕКП, в
обсязі що перевищує місячне споживання електричної енергії
домогосподарством.
Споживач самостійно надає покази Оператору системи розподілу в
терміни та спосіб будь-яким із запропонованих оператором системи

розподілу варіантів.

Інші умови, які пов'язані
безпосередньо з
постачанням електричної
енергії

Споживач надає Постачальнику згоду на отримання своїх
персональних даних/інформації/копій документів від Оператора
системи розподілу. Перелік зазначених документів передбачений
ПРРЕЕ для приєднання Споживача до договору про постачання
електричної енергії. Таке отримання може бути здійснено одноразово,
станом на момент анулювання ліцензії Оператора системи розподілу
на провадження господарської діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом.

*З бажанням, Споживач має право надати Постачальнику дану комерційну пропозицію з власним
підписом.
Споживач:
________________________
________________________
________________________
________________________
“____”___________20__року

