
   

Сайт http://energogazrezerv.com.ua/

тел. 

№ Од. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ

4 6 7 8 9

1 тис.кВт·год 1 1635,00 1635,00

0,00

1928,93

385,79

Всього нараховано на суму: 2314,72 10

Дві тисячі триста чотирнадцять гривень 72 копійки 

ПДВ:    385,79 грн.

11 10 12 13

Борг+/переплата- 

на __.__.____
Нараховано Сплачено Борг+/переплата- на __.__.____

8.      Ціна товару, без ПДВ, визначена за результатами проведених конкурсних торгів для споживачів, що фінансуються з 

державного та місцевих бюджетів, з зазначенням тарифу на послуги передачі/розподілу електричної енергії (враховуючи 

внесені зміни, в частині ціни до умов договору)

6.      Одиниця вимірювання товару (кВт*год/тис.кВт*год)

5.      Найменування товару та складових його вартості

4.      Порядковий номер товару

3.      Номер і дата Договору постачання електричної енергії

2.      Назва та реквізити Споживача електричної енергії

1.      Реквізити Постачальника електричної енергії ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ»

0 2314,72 0 0

Рахунок необхідно сплатити відповідно до умов договору ________ від ________, але не пізніше 20 

Вартість 1 тис.кВт·год (без ПДВ) включає тариф на передачу 293.93 грн.,0,00 грн.

Постачальник

Адреса  м.Черкаси, вул.Гоголя, буд.137.  18002

Платник
той самий

Одержувач Повна назва підприємства

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Знижка: 

Разом без ПДВ: 

Назва

електрична енергія  (2021)

Замовлення

ТОВ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ"

ЄДРПОУ 36860996, тел. 0472544949, 

веб-сайт:http://energogazrezerv.com.ua/

П/р UA523545070000026032300525124 в  Черкаське ОУ АТ Ощадбанк МФО 354507

ІПН 368609923011, номер свідоцтва 200142741

Договір № _____ від ___________20__року.

Рахунок-фактура № СФ-00…..

від __ ____________ 2021 р.

5

ПДВ: 

Всього з ПДВ: 

11. Залишок станом на початок розрахункового періоду

12. Сума коштів, що були сплачені протягом розрахункового періоду

13. Залишок станом на _______(сума до сплати для повного погашення заборгованості за спожиту за Договором електричну 

енергію.

7.      Обсяг/кількість товару

9.      Сума без ПДВ

10.   Загальна вартість до оплати

1 

2 

3 

4 



З інформацією про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електроенергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних ел.уст.) можна ознайомитися за посиланнями:

http://necu.org.ua/energy/

http://www.novaecologia.org/voeco-967.html

http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-3/section-2

http://pge.org.ua/

https://www.osce.org/uk/ukraine/103995?download=true

Дані щодо адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій та надання повідомлень про загрозу електробезпеці можна отримати на офіційному веб-сайті 

постачальника за посиланням: http://energogazrezerv.com.ua/informatsiyno-konsul-tatsiynyy-tsentr-elektropostachal-nyka/ або зателефонувавши за номером:0472-54-49-49

(посилання https://www.oree.com.ua/index.php/newsctr/n/4902)

Додаток 1 До Рахунку-Фактури №
Інформація відповідно до вимог п. 5.2.2 глави 5.1 розділу V та пункту 9.2.1 глави 9.2 розділу IX

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312

Частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу

купленої електричної енергії згідно інформації ДП "Оператор ринку"

http://necu.org.ua/energy/
http://www.novaecologia.org/voeco-967.html
http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-3/section-2
http://pge.org.ua/
https://www.osce.org/uk/ukraine/103995?download=true
https://www.oree.com.ua/index.php/newsctr/n/4902

