
 

    Рахунок за електроенергiю № 4657 вiд 05.02.2021 р.      
 
 

 Повiдомлення про сплату  

Споживач о/р. № 12568344  Іванов Іван Іванович 
за е/енергiю згiдно рахунку № 4657 

Адреса: 54058, Заводський, ул. Лазурна, 50/К кв. 205 

Отримувач: ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКА 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ"  

Р/Р: UA49364610000026037312432561 

 

 

 

 
 МФО:326461 ЄДРПОУ:42129888 

Тариф: 1.68 грн. 
Тариф за розподіл: 1.18482 гpн 

 
Останні показники контролера(абонента) від 01.02.2021 – 3132/1192 

МФО:326461ЄДРПОУ: 

 

споживач о/р.12565825 

42129888 
Спожито у січні 2021 : 165 кВт*г  
Пільга: відсутня 

 Спожито у лютому 2021: 
0 кВт*г 

  
 

  54038, Заводской(ф.Лес), ул. 

Лазурна,50/К,кв.205 

 Розшифровка рахунку    

1) Сальдо на 01.01.2021   99,45 гpн  Показання лiчильника на ___/02 / 2021  

2) Нараховано у січні 2021 (до показів 3132/1192 
кВт*г) 

 
 

277,20 гpн  
X Х Х Х     

  3) Нараховано за пільгою у січні  2021 0,00 гpн  

 4) Оплати у січні 2021 -214,65 гpн   

5) Субсидії  у січні 2021 

6) Компенсація за січень 2021 

         0,00 гpн  

              0,00 грн. 

7) Нараховано у лютому 2021  0.00 гpн  

8) Нараховано за пільгою у лютому 2021 0.00 гpн  

9) Оплати у лютому2021 0.00 гpн  

Сплачено готiвкою 162,00 грн 
гpн  

10) Субсидії у лютому 2021 0.00 гpн  
   Пiдпис /______________ / 

11)  Всього до оплати (у т.ч. за розподіл ):  162,00 гpн    
 

Сплатити до 21.02.2021. Подання заяв, претензій та скарг, їх розгляд та 

розв'язання суперечностей: м. Миколаїв, вул. Погранична, 39/1, каб. 101 ,  ПН-ЧТ 

з 8-00 до 17-00, ПТ з 8-00 до 16:00, тел. (0512) 77-60-40, 77-63-08, 7-63-09,77-63-25 

 

 

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

elektropostach.mk.ua 

 

 

  
 

12141217 171.90  

 

У разі порушення терміну оплати можливе нарахування пені та відповідно до п. 2 абз.1 п. 7.5. розділу 7 ПРРЕЕ 

можливе відключення. 

 

Дізнавайтесь про актуальні тарифи та подавайте заявки за допомогою мобільного додатку "EnergyOnline" що 

доступний для завантаження з Google Play 

 

Споживач має право в будь-який момент часу змінити постачальника шляхом укладення нового договору про 

постачання електричної енергії з новим електропостачальником, принаймні за 21 день до такої зміни вказавши дату 

або строки, в які буде відбуватись така зміна (початок дії нового договору про постачання електричної енергії).Зміна 

постачальника електричної енергії здійснюється згідно з порядком, встановленим ПРРЕЕ. 

 _____У В А Г А !_____     З 1 січня 2021 року фіксована ціна на електричну енергію для населення становить 1 грн 

68 коп за 1 кВт*год (Постанова КМУ від 28 грудня 2020 р. № 1325).                                

        У разі загрози електробезпеці зателефонувати 0513622392 

Сплатити протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем, але не пізніше 20 

календарного дня після закінчення розрахункового періоду. На веб-сайті діє "Особистий кабінет для дому", в якому є 

можливість зареєструватись та відстежувати нарахування та оплати за спожиту електроенергію 

(, E-mail:callcentre@elektropostach.mk.ua, сайт: elektropostach.mk.ua  

Шановний споживач електричної енергії! У вас є можливість надати покази електролічильника через Viber / 

WhatsApp / Telegram. Будь ласка, зробіть фото з чітким зображенням показів із зазначенням особового рахунку та 

(або) адреси. Зняті покази протягом двох календарних днів до кінця розрахункового місяця та трьох календарних днів 

наступного розрахункового періоду (календарного місяця), які будуть вважатись на перше число календарного 

місяця,- необхідно відправити за номерами: (067) 690-40-20- Заводський; (067) 690-43-43 - Соляні; (067) 690-45-54 - 

Центральний; (067) 690-45-11Інгульський 

 

   
     


