
Додаток до договору про 

постачання електричної енергії 
постачальником універсальних послуг №     

від « »_ _ 20 р. 
 
 

Комерційна пропозиція № 1 

ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» 

для індивідуальних побутових споживачів 

 

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 14.06.2018 за №429, пропонує розглянути 

комерційну пропозицію, розроблену 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. 

Критерії, яким повинен відповідати споживач, що обирає дану комерційну пропозицію: 

• фізична особа є власником (користувачем) об’єкта; 

• об’єкт споживача передбачає споживання електричної енергії для побутових потреби, що не 

включає професійну та/або господарську діяльність; 

• об’єкт споживача приєднаний до мереж оператора системи у встановленому законодавством 
порядку; 

• побутовий споживач є стороною діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) 

електричної енергії; 

• наявний Комерційний облік електричної енергії, що забезпечує можливість застосування цін 

(тарифів) передбачених даною Комерційною пропозицією; 

• споживач, обираючи дану Комерційну пропозицію, підтверджує відсутність факту 

припинення/призупинення/обмеження постачання (розподілу) електричної енергії у випадках, 

передбачених чинним законодавством України (кодексом системи розподілу, правилами 

роздрібного ринку електричної енергії тощо). 

 

Ціна на електричну енергію: 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. №483, фіксовані 

ціни на електричну енергію для побутових споживачів становлять з 1 жовтня 2021 р. по 31 травня 

2023 р. включно: 

 
Місячний обсяг споживання 

Фіксована ціна на електричну енергію в 
гривнях за 1 кВт*год 

без податку на 

додану вартість 

податок на 

додану вартість 

з податком на 

додану вартість 
Для індивідуальних побутових споживачів: 

до 250 кВт*год (включно, за весь 
обсяг споживання) 

1,2 0,24 1,44 

понад 250 кВт*год (за весь обсяг 

споживання) 
1,4 0,28 1,68 

 

За наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу розрахунки 
індивідуальних побутових споживачів проводяться за фіксованою ціною на електричну енергію із 
застосуванням таких коефіцієнтів (за вибором споживача): 



Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (коефіцієнти) 

Період часу - Нічний 

23:00 – 07:00 

Денний 

Інші години 

коефіцієнти - 0,5 1 

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (коефіцієнти) 

Період часу Нічний 

23:00-07:00 

Напівпіковий 

07:00-08:00; 11:00-20:00; 

22:00-23:00 

Піковий 

08:00-11:00; 20:00-22:00 

коефіцієнти 0,4 1 1,5 
 

Ціна згідно даної комерційної пропозиції може змінюватись у відповідності до нормативно- 
правових актів, прийнятих та затверджених уповноваженими на це суб’єктами владних 
повноважень (органами державної влади) у визначеній формі та за встановленою процедурою. У 
разі зміни ціни Сторони здійснюють розрахунки за новими цінами з дня їх введення в дію. 

Спосіб оплати: 

Оплата за відповідним платіжним документом може бути здійснена за вибором споживача: 

- готівковими коштами або платіжною карткою чи безготівковими коштами в банках або 

через інші сервіси прямих платежів; 
- з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг); 
- в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством 

Термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) 

його оплати: 

Розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати спожитої електричної енергії є 
календарний місяць. 

Постачальник після 5 числа наступного за розрахунковим місяця надсилає Споживачу 

рахунок на оплату за фактично спожиту електроенергію у попередньому місяці або Споживач 

самостійно формує рахунок на оплату за спожиту електричну енергію в особистому кабінеті на 

офіційному сайті ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» за посиланням 

https://elektropostach.mk.ua/. 

Плата за спожиту протягом розрахункового періоду (календарного місяця) електричну 

енергію має бути здійснена Споживачем протягом 10-ти робочих днів від дати отримання рахунку, 

але не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим. 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. 
Спосіб оплати за послугу з розподілу електричної енергії: 

Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем через ТОВ 

«Миколаївська електропостачальна компанія» з наступним переведенням цієї оплати 

електропостачальником оператору системи розподілу. 

Розмір пені за порушення строку оплати або штраф: 

У разі несвоєчасного здійснення платежів споживачу нараховується пеня в розмірі 0,01 

відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може 

перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого 

робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати. 

Пеня сплачується на поточний рахунок Постачальника електричної енергії, який вказується 

в рахунках, протягом 5 операційних днів з дня їх отримання. 

Надання компенсації споживачу за недотримання електропостачальником комерційної 

якості надання послуг: 

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/. 

Наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір 

штрафу: 

https://elektropostach.mk.ua/
http://elektropostach.mk.ua/


Штрафні санкції за дострокове розірвання Договору за ініціативою Споживача відсутні. 

Строк дії договору та умови пролонгації: 

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»12.2023р, 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. 
Урахування пільг та субсидій: 

Пільги та субсидії при розрахунках за спожиту електричну енергію враховуються у 

порядку, встановленому нормами діючого в Україні законодавства. 

Інші умови: 

Інформування Споживача, з яким укладено Договір, про зміни в умовах Договору, про 

закінчення терміну дії, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках, виставлених згідно з умовами 

Договору, строки їх оплати, іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин сторін або може 

бути корисною для Споживача, може здійснюватися шляхом розміщення інформації в відділах 

обслуговування споживачів або на офіційному сайті ТОВ «Миколаївська електропостачальна 

компанія» або направлення відповідної інформації одним із способів, а саме: 

- на адресу електронної пошти, яка зазначена у заяві-приєднання до умов договору або реквізитах 
Споживача договору; 

- в особистому кабінеті на офіційному сайті; 

- СМС повідомленням або через відповідні месенджери для мобільних пристроїв (мобільні 

додатки) на номер, зазначений Споживачем у заяві - приєднання. 

Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись 

споживачу: 
- поштовим зв`язком; 

- кур’єром; 

- іншими способами з використанням інформаційних технологій. 

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що 

підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій 

календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується 

одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом). 

 
 

Постачальник ТОВ «Миколаївська 

електропостачальна компанія» 

54017, Миколаївська область, 
м. Миколаїв, вул. Погранична, 39/1 

 

 

 
 

 
Відмітка про підписання Споживачем цієї Комерційної пропозиції: 

 

  . .202 р. _ 
(дата) (підпис) (прізвище, ініціали) 


