
  Рахунок за електроенергiю № 4657 вiд 05.12.2019 р.      Повiдомлення про сплату  

Споживач о/р. № 12345678 Іванов Іван Іванович 
за е/енергiю згiдно рахунку № 4657 

Адреса: 54058, Заводський(ф.Лес), ул. Лазурна, 50/Е кв. 144 

Отримувач: ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКА 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ"  

Р/Р: UA49364610000026037312432561 

 

 

 

 
 МФО:326461 ЄДРПОУ:42129888 

Тариф: 0.9 (до 100кВт*г), 1.68 (понад 100кВт*г) 
Тариф за розподіл: 0,60794 гpн 

 
Останні показники контролера(абонента) від 02.12.2019 – 3132/1192 

МФО:326461ЄДРПОУ: 

 

споживач о/р.12345678 

42129888 
Спожито у листопаді 2019 : 165 кВт*г  
 Пільга: відсутня 

 Спожито у грудні 2019: 
0 кВт*г 

  
 

  54038, Заводской(ф.Лес), ул. 

Лазурна,50/Е,кв.144 

 Розшифровка рахунку    

1) Сальдо на 01.11.2019   99,45 гpн  Показання лiчильника на ___/12 / 2019  

2) Нараховано у листопаді 2019 (до показів 3132/1192 
кВт*г) 

 127,35 гpн  

X Х Х Х 

    

  3) Нараховано за пільгою у листопаді  2019 0,00 гpн  

 4) Оплати у листопаді 2019 -214,65 гpн   

5) Субсидії у листопаді 2019 0.00 гpн  

6) Нараховано у грудні 2019  0.00 гpн  

7) Нараховано за пільгою у грудні 2019 0.00 гpн  

8) Оплати у грудні 2019 0.00 гpн  

Сплачено готiвкою 12,15 гpн  9) Субсидії у грудні 2019 0.00 гpн  

   Пiдпис /______________ / 
10)  Всього до оплати (у т.ч. за розподіл ):  12,15 гpн    

 

Сплатити до 21.12.2019  

Довiдки: вул. Погранична, 39/1, Миколаїв,вул.Космонавтів,53/1,тел,445820,445555 

Подання заяв, претензій та скарг, їх розгляд та розв'язання суперечностей:        

м. Миколаїв, вул. Погранична, 39/1, каб. 101 (приймальня),  ПН-ЧТ з 8-00 до 

17-00, 

 

 

 ПТ з 8-00 до 16:00, тел. (0512) 77-60-40, 77-63-08, 77-63-09 

 

Кол-центр: 0800201001(безкоштовно) E-mail: kanc@elektropostach.mk.ua Сайт: 

elektropostach.mk.ua 

 

 

  
 

12141217 171.90  

 

Колл-центр: 0800201001(безкоштовно) E-mail: kanc@elektropostach.mk.ua Сайт: 

elektropostach.mk.ua 

У разі порушення терміну оплати можливе нарахування пені та відповідно до п. 2 

абз.1 п. 7.5. розділу 7 ПРРЕЕ можливе відключення. 

 

 

  
  

Роз’яснення щодо рахунку: 

Графу «Показання лічильника» у лівій частині рахунку заповнювати непотрібно. 

1) Сума до сплати на початок розрахункового періоду; 

2) Сума до сплати за розрахунковий період, розрахована відповідно до обсягу спожитої електричної енергії у 

розрахунковому періоді. На кінець періоду враховуються покази, які зафіксовані по особовому рахунку: зняті 

контролером, передані АСКОЕ, або передані споживачем; 

3) Нараховано за пільгою у розрахунковому періоді -  не вказується у зв’язку з монетизацією; 

4) Кошти, які надійшли на особовий рахунок у розрахунковому періоді; 

5) Субсидія, яка надійшла на особовий рахунок у розрахунковому періоді - не вказується у зв’язку з монетизацією; 



 

6) Нарахування у поточному періоді (у випадку внесення показів після першого числа поточного періоду); 

7) Нараховано за пільгою в поточному періоді -  не вказується у зв’язку з монетизацією;  

8) Кошти, які надійшли на особовий рахунок в поточному періоді;  

9) Субсидія, яка надійшла на особовий рахунок в поточному місяці - не вказується у зв’язку з монетизацією ; 

10) Складова сума всіх нарахувань та сплат (п.1 до п. 9) Всього до оплати (т.ч. за розподіл) ; 

В нижньому правому куті рахунку зазначено термін оплати, адреса, за якою можливе подання заяв, скарг, 

претензій, режим роботи, телефон Call-центру.  

 


