
Додаток до договору про 

постачання електричної енергії 

постачальником універсальних 

послуг №  ___________________ 

від «____»____________ 20__ р. 

Комерційна пропозиція №  1 

(діє тільки для індівідуальних побутових споживачів, яким надається універсальна послуга 

 з постачання електричної енергії) 

 

ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» 

(далі – Постачальник), яке діє на підставі ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої Постановою НКРЕКП від 

14.06.18 р. за № 429, пропонує розглянути наступну комерційну пропозицію.  

 Дана комерційна пропозиція розроблена у відповідності до норм Закону України «Про 

ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 14.03.2018 за № 312 (далі – ПРРЕЕ).  

Територія, на яку розповсюджується діяльність ТОВ «Миколаївська 

електропостачальна компанія» з постачання електричної енергії: Миколаївська область в 

межах території, на якій здійснюють діяльність з розподілу електричної енергії АТ 

«Миколаївобленерго», ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», ПАТ «Укрзалізниця». 

Предмет комерційної пропозиції: постачання електричної енергії як товарної 

продукції. 

1. Ціна (тариф) на електричну енергію визначається у встановленому законодавством 

порядку та затверджується постановою НКРЕКП. Інформація про діючий роздрібний тариф на 

електричну енергію розміщується на офіційному веб-сайті http://elektropostach.mk.ua не 

пізніше ніж за 20 днів до початку застосування тарифу. 

Споживач має право на зміну тарифу у разі застосування тарифних коефіцієнтів, які 

використовуються для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, 

шляхом написання відповідної заяви. Ставки тарифів, диференційованих за періодами часу, 

затверджуються Постановою НКРЕКП.  

 

Ставки тарифів, диференціованих за періодами часу, затверджені діючою 

Постановою НКРЕ   (26.02.2015 № 221) 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (коефіцієнти) 

Період часу  - нічний  денний 

коефіціенти  - 0,5 1 

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (коефіціенти) 

Період часу нічний напівпіковий піковий 

коефіціенти 0,4 1 1,5 

2. Оплата за електричну енергію здійснюється відповідно до показів  засобу  обліку. 

Розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати спожитої електричної енергії є 

календарний місяць. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду (календарного 

місяця) електричну енергію вноситься не пізніше 10-го числа наступного місяця після 

розрахункового, на підставі рахунку, наданого Постачальником, або самостійно формує 

рахунок на оплату за спожиту електричну енергію за допомогою інтернет-магазину 

комунальних послуг: ok.energy.mk.ua  (далі-Сервіс).  Не отримання Споживачем рахунку не 

звільняє Споживача від виконання зобов’язань в частині оплаті електричної енергії на підставі 

самостійно знятих показів приладу обліку на 1 число календарного місяця, наступного за 

розрахунковим. 

3. Постачальник після 5 числа наступного за розрахунковим місяця надсилає 

Споживачу рахунок на оплату за фактично спожиту електроенергію у попередньому місяці. 



Споживачі, які користуються Сервісом самостійно формують рахунки на оплату за спожиту 

електричну енергію.  

Сторони визнають, що електронний документ (сформований, підписаний з 

використанням цифрового підпису та переданий за допомогою Сервісу) ідентичний за 

документацією та реквізитами з документом на папері, та кожен з документів є оригіналом і 

має однакову юридичну силу.  

Використання Сервісу надає Споживачу можливість надавати/отримувати електронні 

документи, використовуючи електронно-цифровий підпис (ЕЦП) для забезпечення виконання 

умов цього Договору. 

4. Оплату за послуги з розподілу  Споживач сплачує ТОВ «Миколаївська 

електропостачальна компанія» згідно платіжного документа за тарифами, які встановлюються 

Регулятором відповідно до затвердженої ним методики.  

5. У разі несвоєчасної оплати обумовлених даним Додатком платежів, Постачальник 

електричної енергії має право проводити Споживачу нарахування за весь час прострочення: 

-  пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу, що діяла в період, за 

який здійснюються  нарахування; 

-  3% річних від простроченої суми.  

При цьому сума боргу повинна бути сплачена Споживачем з урахуванням 

встановленого індексу інфляції.  

Пеня, 3% річних та інфляційні нарахування сплачуються на поточний рахунок 

Постачальника електричної енергії, який вказується в  рахунках,  протягом 5 операційних днів 

з дня  їх отримання. 

6. Розмір компенсації Споживачу за недодержанням Постачальником якості надання 

комерційних послуг надається в обсягах та у порядку, затвердженому постановою НКРЕКП. 

Постанова НКРЕКП, щодо надання компенсації Споживачу за недодержанням 

Постачальником якості надання комерційних послуг розміщується на офіційному веб-сайті 

http://elektropostach.mk.ua  

7. Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг  

набирає чинності з дати оплати рахунка, отриманого від постачальника універсальної послуги, 

або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання 

Споживачем заяви – приєднання до умов договору  і укладається на строк до «31» грудня  

2019 р. , а в частині розрахунків  договір діє до повного їх  завершення. Договір вважається 

продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії 

Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.  

8. Пільги та субсидії при розрахунках за спожиту електричну енергію враховуються у 

порядку, встановленому нормами діючого в Україні законодавства. 

9. Інформування Споживача, з яким укладений Договір про зміни в умовах Договору, 

про закінчення терміну дії Договору, зміну тарифів, строки, умови оплати, попередження про 

відключення від електропостачання за заборгованість та іншу інформацію, яка стосується 

взаємовідносин Сторін, може здійснюватися шляхом направлення відповідної інформації 

через особистий кабінет на офіційному сайті Постачальника, засобами електронного зв’язку 

на електронну адресу вказану у заяві-приєднання до умов Договору, СМС-повідомлення на 

номер, визначний у заяві-приєднання до умов Договору, в центрах обслуговування 

споживачів, тощо. 
 

Постачальник 

ТОВ «Миколаївська 

електропостачальна компанія» 

 Споживач 

 

Директор   

(посада)  

В.В. Лінченко 

М.П.                                    (підпис,П.І.Б.)  

«         »            2018 р. «         »                         2018 р. 

 


