
Додаток № 3 

до договору про постачання 

електричної енергії 

постачальником універсальних 

послуг № ______________ 

від «___» _________ 202_ р. 

 

Комерційна пропозиція №3  

(для колективних побутових споживачів) 

  

ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» 

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

 

 споживач не є бюджетною установою; 

 споживач є стороною діючого договору з оператором системи розподілу та/або має в 

наявності паспорт точки розподілу (передачі); 

 споживач є власником (користувачем) об’єкту 
 

(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», АТ «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. 

2. Споживач до 10 числа поточного місяця здійснює плановий  платіж на наступний 

розрахунковий період в розмірі 100 % від заявленого обсягу споживання електричної енергії 

на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника. 

У випадку співпадіння дати оплати з вихідним чи святковим днями, Споживач здійснює оплату у 

найближчий робочий день, що передує вихідному чи святковому дню. 

3. Постачальник до 6 числа наступного за розрахунковим місяця надає Споживачу рахунок на 

оплату за фактично спожиту електроенергію у попередньому місяці. Споживач має можливість 

самостійно формувати рахунок на оплату за спожиту електричну енергію, інші рахунки,  за допомогою 

інтернет-магазину комунальних послуг: elektropostach.mk.ua (далі-Сервіс).  Споживач протягом одного 

робочого дня зобов’язаний підписати електронно-цифровим підписом (далі-ЕЦП) рахунок на оплату за 

спожиту електричну енергію, інші рахунки, «Акт прийняття-передавання товарної продукції» та після 

цього завантажити їх на Сервіс. У разі не завантаження Споживачем підписаних ЕЦП документів, вони 

вважаються підписаними з боку Споживача без зауважень. 

Платіжний документ формується Постачальником безкоштовно, згідно з обраною комерційною 

пропозицією до Договору. Платіжні документи на оплату надаються Споживачам у відповідних 

структурних підрозділах Постачальника, через персональну сторінку Споживача на веб-сайті 

Постачальника або електронною поштою, факсимільним зв’язком, поштовим зв’язком, кур’єром чи 

іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу 

у порядку, передбаченому Договором. 

Якщо рахунок за електроенергію не був отриманий Споживачем ні через Персональну сторінку 

споживача, ні у паперовому вигляді у Постачальника на 6 (шостий) робочий день місяця наступного 



після розрахункового – він вважається таким, що вручений Постачальником Споживачу та Споживач 

вважається таким, що з ними ознайомлений. 

 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 проводить Споживачу нарахування за кожний день прострочення платежу: 

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

здійснюються  нарахування; 

-  3% річних з 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  20___ 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. Інформація про очікувані обсяги споживання електричної енергії на зазначений період: 

Обсяги постачання електричної енергії споживачу на 20__ рік (тис.кВт*год) 

Місяць І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII Разом 

Кількість 

тис.кВт*год 
    

         

10. Споживач щорічно, до 01 вересня поточного року надає відомості про обсяги 

очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним розподілом в 

письмовій формі. У разі ненадання Споживачем зазначених відомостей про обсяги очікуваного 

споживання електроенергії в наступному році, Постачальник визначає заявлений обсяг 

електроенергії за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що 

минули. 

У разі необхідності Споживач може скоригувати замовлений обсяг купівлі електричної 

енергії до 15-го числа (включно) розрахункового місяця. Відомості надає у письмовому вигляді. 

Відомості про скориговані замовлені обсяги купівлі електроенергії, отримані після 15-го числа 

розрахункового місяця, не розглядаються. 

11. У разі перевищення або зменшення на 15 % замовлених обсягів споживання 

електричної енергії на розрахунковий місяць від фактичних обсягів споживання електричної 

енергії у розрахунковому місяці, споживач сплачує Постачальнику штраф у розмірі 0,01 грн. за 

1 кВт*год без ПДВ за обсяг перевищення або зменшення, який більш або менш 15 % від 

фактичного обсягу споживання електроенергії у розрахунковому місяці. Нараховані суми 

штрафу мають бути сплачені Споживачем протягом 5 робочих днів з дня отримання рахунку 

Споживачем. 



У разі своєчасного повідомлення Постачальника зі сторони Споживача про коригування 

графіку постачання електричної енергії у терміни, які визначені в п.11 Додатку до Договору, 

штрафні санкції Споживачу не нараховуються. 

12. Штраф за дострокове припинення дії договору за згодою сторін не передбачений. 

13. Можливість постачання захищеним споживачам передбачена. Для забезпечення 

постачання електричної енергії необхідної для завершення технологічного процесу та 

електропостачання струмоприймачів захищеного Споживача на протязі одного розрахункового 

періоду, Споживач зобов’язаний оплатити на рахунок Постачальника необхідний замовлений 

на наступний розрахунковий місяць обсяг коштів (аванс) в  обсязі споживання електроенергії, 

необхідного для забезпечення захищеності Споживача протягом одного розрахункового 

періоду за цінами, зазначеними у даному Додатку. 

14. 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 сказану у заяві-приєднання до умов 

Договору; 

-СМС-повідомлення на номер, визначний у заяві-приєднання до умов Договору; 

-в центрах обслуговування споживачів; 

-тощо. 

15. У випадку зміни чинного законодавства України, зокрема нормативно-правових 

актів, які регулюють правовідносини, що виникають з приводу постачання електричної енергії, 

застосовуються положення цих нормативно-правових актів, які мають перевагу перед 

положенням Договору. 

16. У разі зміни реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правові 

форми, банківських реквізитів тощо) Споживач повинен не пізніше ніж через 10 днів після 

настання таких змін письмово повідомляти про це Постачальника. 

 

 

Постачальник 

ТОВ «Миколаївська 

електропостачальна компанія» 

 Споживач 

 

 

  

(посада) (посада) 

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

«         »            202_ р. «         »                         202_ р. 

 

 

 

 

 


