Додаток № 3 до договору про
постачання електричної енергії
постачальником універсальних
послуг

Комерційна пропозиція №1-ПС
для споживачів універсальної послуги
(діє виключно для індивідуальних побутових та колективних побутових споживачів)
Предмет комерційної
пропозиції

Постачання електричної енергії як товарної продукції.
Постачання електричної енергії здійснюється за регульованими цінами на
електроенергію, що відпускаються населенню, затвердженими НКРЕКП, які
включають, в тому числі витрати на розподіл електричної енергії.

Категорії споживачів

Ціна електричної енергії

Тарифи на
е/е, в
копійках за
1 кВт•год
Без
З
ПДВ ПДВ

1. Електроенергія, що відпускається:
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках,
обладнаних кухонними електроплитами):
за обсяг, спожитий до 100 кВт*год електроенергії на місяць (включно)
75
90
за обсяг, спожитий понад 100 кВт*год електроенергії на місяць
140 168
(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 3000 кВт*год електроенергії на місяць (включно)
75
90
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт*год електроенергії на місяць
140 168
(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 3000 кВт*год електроенергії на місяць (включно)
75
90
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт*год електроенергії на місяць
140 168
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного
75
90
типу незалежно від обсягів споживання електроенергії
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною
організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане
140 168
шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним
організаціям, крім гуртожитків
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке
розраховується з енергопостачальною організацією за загальним
75
90
розрахунковим засобом обліку»)
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та
гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних
пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві
спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за
тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах,
садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу
насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без
податку на додану вартість).
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
1
часу встановлюються такі тарифні коефіцієнти (К):
- нічний період

К

межі тарифних зон:

0,4

з 23 год. до 7 год.
з 7 год. до 8 год.
з 11 год. до 20 год.
з 22 год. до 23 год.
з 8 год. до 11 год.
з 20 год. до 22 год.

- напівпіковий період

1,0

- піковий період

1,5

Для двозонних тарифів диференційованих за періодами
К
межі тарифних зон:
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.
1
Постанова НКРЕ від 23.04.2012 № 498, «Про затвердження Порядку застосування
тарифів на електроенергію», із змінами та доповненнями.

Територія здійснення
діяльності з постачання Житомирська область
електричної енергії
Календарний місяць з першого по останнє число включно.
Розрахунковий період
Спосіб оплати

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.

Термін надання рахунку
По закінченню розрахункового місяця, Рахунок за спожиту електричну енергію
за спожиту електричну
оплачується протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка, але не пізніше 20
енергію та строк його
календарного дня після закінчення розрахункового періоду.
оплати
Споживач отримує в зручний для нього спосіб:
в структурних підрозділах Постачальника;
Спосіб отримання
через особистий електронний кабінет;
факсимільним зв’язком;
рахунку
поштовим зв’язком;
електронною поштою.
Купівля електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або
Виробництво
енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств здійснюється
електричної енергії з
згідно Договору про купівлю-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом
альтернативних джерел приватним домогосподарством, встановлена потужність якої(-их) не перевищує
встановлену відповідно до чинного законодавства України, за тарифом,
енергії приватними
встановленим НКРЕКП, в обсязі що перевищує місячне споживання електричної
домогосподарствами
енергії домогосподарством.
Пеня за порушення терміну оплати нараховується згідно ст.. 26 ЗУ «Про житловоРозмір пені за порушення комунальні послуги» (оновленого з урахуванням змін від 07.06.2018 р. № 2454-VIII) в
розмірі 0,01 % суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день
строку оплати та/або
прострочення, але не більше 100 % загальної суми боргу. При цьому пеня за кожен
штраф
розрахунковий період нараховується окремо.
Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг
Термін дії Договору
діє до 31.12.2020р, а в частині розрахунків договір діє до повного їх виконання.

Компенсація Споживачу
за недотримання
Розмір компенсації Споживачу за недотримання Постачальником якості надання
комерційних послуг надається в обсягах та у порядку, який затверджений
Постачальником
Постановою НКРЕКП.
комерційної якості
надання послуг
Надання пільг, субсидій

Пільги та субсидії при розрахунках за спожиту електричну енергію враховуються у
порядку, встановленому чинним законодавством України.

Споживач

