ПУБЛІЧНА КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
«Універсальна послуга «БЮДЖЕТ»
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

Ціна (тариф)

Пропозиція
постачання електричної енергії (товару) споживачу.

Чернівецька область (бюджетні установи організації, об’єкт
електропостачання яких розташований в адміністративних
межах Чернівецької області)
З 01.01.2019р.
З 01.01.2019р. по 31 грудня 2020 року
При розрахунку плати за електричну енергію застосовуються
тариф
«постачальника
універсальної
послуги»,
що
затверджується Регулятором . Зміни тарифу застосовуються в
порядку затвердженому Регулятором.
ціна електричної енергії (ціна на універсальні послуги)
складається з:
ЦУП = Цпрог + Трозподіл 1, 2 + ТУП ,
де Цпрог - прогнозована середня закупівельна ціна на електричну
енергію, грн/МВт год (опубліковано на сайті www.ek.cv.ua) ;
Трозподіл 1, 2 – тариф на послуги з розподілу електричної енергії
на 1-му чи 2-му класі напруги, встановлений постановою
НКРЕКП, грн/МВтгод. Визначається залежно від тарифу
оператора системи розподілу, з яким у Споживача буде
укладений договір про надання послуг з розподілу (передачі)
електроенергії (публікується на сайті ОСР).
ТУП– тариф на послуги постачальника універсальних послуг,
встановлений НКРЕКП, грн /МВТгод.
Тариф
на
універсальні
послуги
ТОВ
«ЧОЕК»
0,05238 грн/кВт∙год, затверджено Постановою НКРЕКП від
11.12.2018р.

Застосування тарифних
коефіцієнтів
Спосіб оплати

Термін надання рахунку та
строк його оплати

Тарифні коефіцієнти для зон доби не застосовуються
Повна оплата вартості електричної енергії, включаючи
витрати за послуги з розподілу (передачі), здійснюється за
фактичним споживанням виключно на поточний рахунок із
спеціальним
режимом
використання
Постачальника
універсальних послуг до 5 числа місяця наступного за
розрахунковим.
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.
Споживач отримує в зручний для нього спосіб:
- в структурних підрозділах Постачальника;
- через особистий електронний кабінет;
- факсимільним зв’язком;
- поштовим зв’язком;
- електронною поштою.
Рахунок надається споживачу за 5 календарних днів до настання
строку оплати. Термін сплати рахунку – 5 робочих днів з дня
його отримання.
Не отримання споживачем рахунку 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

За порушення строків розрахунків Споживач сплачує пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від розміру нездійсненого
платежу за кожний день прострочення. Крім того, згідно
статті 625 Цивільного кодексу сума боргу сплачується з
урахуванням встановленого індексу інфляції та 3 процентів
річних.

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

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 їх 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.
Не надаються
Постачання здійснюється в порядку передбаченому чинним
законодавством, за умови отримання Споживачем статусу

«захищеного споживача» у встановленому порядку.
Обов’язок щодо купівлі
електричної енергії за
«зеленим тарифом»
Надання показів точки
обліку

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

Відсутні

Споживач самостійно надає покази Оператору системи
розподілу в терміни та спосіб будь-яким із запропонованих
оператором системи розподілу варіантів.
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.

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

