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офіційний веб-сайт

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг

[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:19.06.2018
Дата оновлення: 14.08.2020

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 29.03.2019 № 453, від 12.08.2020 № 1550)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

12.06.2018                   № 375 

 

Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості
електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та
надання компенсацій споживачам за їх недотримання, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18
жовтня 2016 року № 1841 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості
надання послуг з електропостачання».

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в
офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             О.Кривенко

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного комітету України              Ю.Терентьєв

 

Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання
компенсацій споживачам за їх недотримання див. тут.
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[повернутись]

 

 

Додаток 3  "Форма заяви про надання компенсації" у форматі .doc скачати тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 23.10.2018, № 198

http://www.nerc.gov.ua/?id=32498
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/elektro/pobytovi/kompensatsii/Zaiava_kompensatsia.docx
















































Додаток 3 

до Порядку забезпечення стандартів 

якості електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх 

недотримання 

 

Керівнику електропостачальника або 

ОСР 

_________________________________________ 
 

 

________________________________(най

менування/П. І. Б. фізичної особи-споживача (замовника – у 

випадку недотримання гарантованих стандартів якості під 

час приєднання до електричних мереж)) 

 

ЗАЯВА 

про надання компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості 

електропостачання 

 

Прошу зарахувати мені компенсацію у розмірі ____________________грн  
                                                                                               (наводиться відповідний розмір компенсації  

                                                                                                   за недотримання гарантованого стандарту)  

при розрахунках у наступних розрахункових періодах за недотримання 

__________________________________________________________________ 
                                    (найменування електропостачальника або ОСР)  

гарантованих стандартів якості електропостачання, а саме:  

_______________________________________________  
(наводиться недотриманий гарантований стандарт із додатків 1 – 2 до цього Порядку) 

 

_______________________     _________________ 

              (підпис)        (П. І. Б.) 

 

«___» ____________ 20__ року 

 


