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.
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019р №483» (із змінами)
визначено фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів.
ФІКСОВАНІ ЦІНИ
на електричну енергію для побутових споживачів
1. Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів становлять:

Період застосування

З 1 січня до 30
червня 2021 року

Фіксовані ціни на електричну енергію, в копійках за 1
кВт·год
без податку на
додану вартість

податок на
додану вартість

з податком на
додану вартість

140

28

168

2. Фіксована ціна, визначена у пункті 1, застосовується до електричної енергії, що
купується у постачальників універсальних послуг та споживається:
1) індивідуальними та колективними побутовими споживачами, зокрема:
у гуртожитках, що розраховується з енергопостачальною організацією за
загальним розрахунковим засобом обліку в частині споживання електричної
енергії фізичними особами для задоволення власних побутових потреб, які не
включають професійну та/або господарську діяльність;
Ціна електричної енергії

у багатоквартирних будинках (в тому числі гуртожитках) на технічні цілі (роботу
індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замковопереговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного
будинку на праві спільної власності) та освітлення дворі, східців і номерних
знаків;
у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражнобудівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території
3. За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки
населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними
коефіцієнтами (за вибором споживача):
1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї
години до 7-ї години);
повний тариф у інші години доби;
2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
1,5 тарифу в
години
максимального навантаження
(з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);

енергосистеми

повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до
20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї
години до 7-ї години).
Територія здійснення
діяльності з постачання
електричної енергії
Розрахунковий період
Спосіб оплати

Житомирська область
Календарний місяць з першого по останнє число включно.
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.
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Термін надання рахунку за
По закінченню розрахункового місяця, Рахунок за спожиту електричну енергію
спожиту електричну
оплачується протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка, але не пізніше
енергію та строк його
20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.
оплати
Споживач отримує в зручний для нього спосіб:
- в структурних підрозділах Постачальника;

Спосіб отримання рахунку

-

через особистий електронний кабінет;

-

факсимільним зв’язком;

-

поштовим зв’язком;

-

електронною поштою.

Купівля електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання
та/або енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств
Виробництво електричної
здійснюється згідно Договору про купівлю-продажу електричної енергії за
енергії з альтернативних
«зеленим» тарифом приватним домогосподарством, встановлена потужність
джерел енергії приватними
якої(-их) не перевищує встановлену відповідно до чинного законодавства
домогосподарствами
України, за тарифом встановленим НКРЕКП, в обсязі що перевищує місячне
споживання електричної енергії домогосподарством.
Пеня за порушення терміну оплати нараховується згідно ст.. 26 ЗУ «Про житловокомунальні послуги» (оновленого з урахуванням змін від 07.06.2018 р. № 2454Розмір пені за порушення
VIII) в розмірі 0,01 % суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний
строку оплати та/або штраф
день прострочення, але не більше 100 % загальної суми боргу. При цьому пеня за
кожен розрахунковий період нараховується окремо.
Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг
Термін дії Договору
діє до 31.12.2021р, а в частині розрахунків договір діє до повного їх виконання.
Компенсація Споживачу за
Розмір компенсації Споживачу за недотримання Постачальником якості надання
недотримання
комерційних послуг надається в обсягах та у порядку, який затверджений
Постачальником
комерційної якості надання Постановою НКРЕКП.
послуг
Пільги та субсидії при розрахунках за спожиту електричну енергію враховуються
Надання пільг, субсидій
у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Підписи сторін
Постачальник
ТОВ «ЖОЕК»
м. Житомир, м-н Перемоги, 10
e-mail: kanc@ztoek.com.ua

Директор

А.А. Гуцало
«____» ______________20___р.
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