Шановні споживачі!

Шановні споживачі!

З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію, ТОВ «Львівенергозбут» надає
інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та
вартості у 2018 році, а саме:
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Електрична енергія вироблена з таких первинних ресурсів
Первинні енергоносії
Частка в обсягах
виробництва

Атомні електростанції (АЕС),
ядерне пальне
Генеруючі компанії теплові
електростанції (ГК ТЕС),
вугілля, природний газ
Гідроелектростанції (ГЕС)
(крім малих)
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ),
вугілля, природний газ
Альтернативні джерела енергії
Гідроелектростанції (ГЕС)
(малі)
Вітряні електростанції (ВЕС)
Сонячна енергія

54,33%

Частка у
вартості
електричної
енергії
26,60%

29,50%

47,10%

7,81%

5,28%

6,45%

12,42%

0,16%

0,56%

0,81%
0,75%

Біомаса
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Інші

0,12%

0,43%

Інші

0,12%
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Всього

100%

100%

Всього

100%

100%

Виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля. Інформацію про вплив, спричинений виробництвом електричної енергії
усіма джерелами енергії можна отримати за посиланням: http://necu.org.ua/energy.
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Звертаємо Вашу увагу, що згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної
енергії (ПРРЕЕ) кожен споживач має право змінювати постачальника електричної енергії у відповідності до вимог розділу VI ПРРЕЕ. Крім
цього детальну інформацію про зміну постачальника електричної енергії можна отримати на сайті ТОВ «Львівенергозбут» за
посиланням http://lez.com.ua/info_pobut та http://lez.com.ua/info_jur.
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Повідомляємо Вас, що споживач, який є побутовим, зобов'язаний щомісяця станом на 01 число місяця знімати фактичні показання
лічильника електричної енергії та протягом п'яти календарних днів (до 05 числа включно) надавати їх Оператору системи розподілу.
Споживач, що не є побутовим, зобов'язаний протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця надати
Постачальнику послуг комерційного обліку (Оператору системи) звіт про покази засобів обліку за розрахунковий місяць. При обладнанні
комерційних засобів обліку засобами дистанційної передачі даних, інформація про покази засобів обліку за розрахунковий місяць
формується через канали дистанційного зв'язку.
Розрахунки Споживача здійснюються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання. Оплата рахунка має бути
здійснена споживачем у строк, визначений у рахунку, який не може бути меншим 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання його
Споживачем, або протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати, зазначеної у комерційній пропозиції.
Інформуємо Вас, що для наших клієнтів діють зручні сервіси отримання інформації:

Кол-центр: 0-800-50-48-49 (безкоштовно);

Інформаційно-консультаційний центр: м. Львів, вул. Шевченка, 1, тел.: (032) 239-20-49;

Центри обслуговування клієнтів;

Персональний кабінет: https://info.loe.lviv.ua/ ;

Сервіси подання показників електролічильника;

Оплата онлайн;

Офіційний сайт: www.lez.com.ua;

Сторінка у Facebook.
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