
Платник:

36020, м.Полтава, вул.П. Орлика, 40А, тел. (0532) 506-411

хххххххххххххххххххх
Інформація для споживачів ее: www.vodokanalenergo.poltava.ua

від за активну електричну енергію

                                    згідно Договору № ____  від _________р.                                                                                  

Період: ________  ____ р.
Тариф*, грн/кВтг Сума, грн

3.6327670 30,896.68

3.227734 27,451.88

0.059393 505.14

0.345640

0.000000 0.00
3.6750150 34,559.84

3.271022 30,760.69

0.058353

0.345640 3,250.40

0.000000 0.00
65,456.52

13,091.30

78,547.82 5

3,105.47
0.00

81,653.29

Рахунок № від на суму грн. отримав
в особі

підпис ПІБ

Постачальник: 

* Покази розрахункових приладів обліку надаються Споживачу оператором системи або ППКО згідно Кодексу комерційного обліку

8а. Вартість  купівлі 1 кВт*год електричної енергії (без ПДВ) 
8б. Вартість 1 кВт*год послуги постачальника.
8в. Вартість 1 кВт*год послуги з передачі е/е.
8г. Вартість 1 кВт*год послуги з підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел.
8д. Вартість 1 кВт*год послуги ОСР.

Разом

ПДВ

 послуга  ОСР

послуга  ОСР

послуга з передачі е/е
в т.ч. підтримка виробників електричної енергії з
            альтернативних джерел

послуги постачальника

в т.ч. підтримка виробників електричної енергії з
            альтернативних джерел

Покази*:попередні____ поточні____

8,505

9,404

Номенклатура
Активна електрична енергія (група А),в т.ч.

Активна електрична енергія (група Б),в т.ч.

4. Дата формування рахунку.

( Вісімдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 29 копiйок ) 

7. Обсяг фактично спожитої електричної енергії в кВт*год .
8.  Вартість 1 кВт*год електричної енергії (без ПДВ) разом

9. Вартість фактично спожитої електричної енергії за розрахунковий місяць (без ПДВ).
10. Податок на додану вартість в розмірі 20% від вартістості фактично спожитої електричної енергії . 
11. Усього вартість фактично спожитої електричної енергії з урахуванням 20% податку на додану вартість.
12 .Сума заборгованості на дату формування рахунку.
13. Сума до сплати з урахуванням суми заборгованості.
14.Покази рохрахункових приладів обліку (при наявності)

● Споживач має право змінити Постачальника шляхом письмового звернення у термін, що не первищує 21 календарний день до дати постачання новим 
Постачальником. Процедура зміни Постачальника здійснюється без застосування штрафної санкції.

Пояснення до рахунку
1. Реквізити КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ".
2. Реквізити споживача.

відкритий в філії ПОУ АТ "Ощадбанк", МФО 331467

Рахунок №

Обсяг, кВтг

Р/р: UA923314670000026037302013275

Постачальник:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" хххххххххххххххххххх

ЕІС-код: 56ХО0000ХН41Р00О

 електроенергія

послуги постачальника

5. Номер та дата укладеного договору.

ЄДРПОУ: 03361661 хххххххххххххххххххх

3. Номер виставленого рахунку за електричну енергію за розрахунковий місяць.

6. Період, за який виписано рахунок (розрахунковий місяць).

17,909

Всього з ПДВ

Заборгованість
Корекція

Всього до сплати 
Всього до сплати (прописом)

 електроенергія

послуга з передачі е/е

● Заяви, претензії,скарги та повідомлення про загрозу для безпеки експлуатації електросистеми можна подати за адресою та телефонами:               
   м. Полтава, вул. Старий Поділ,5 тел (0532) 510-910, 0800-305-035 , або   розмістити на сайті: https://www.poe.pl.ua/about/callcenter/
● Оператору системи направлено повідомлення щодо відключення: попередження № __________ від "___" ____________ 20___р.

● Договір діє до моменту початку постачання електричної енергії Споживачу іншим Постачальником. 
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