Рахунок № 29
1
за електричну енергію нараховану у вересні 2021 р.
по споживачу назва (код ЄДРПОУ __________)
за договором про постачання електричної енергії ______________ від _____________
ОСР
ПРАТ ДТЕК Київські електромережі

5

Клас
Напруги
2

Код EIC
62ZХХХХХХХХХХХХХ

6

Номенклатура товарів та послуг
Електрична енергія
9
Компенсація послуги розподілу е/е ОСР
Компенсація послуг передачі е/е ОСП,
(у т.ч. підтримка виробників електричної енергії з
альтернативниї джерел (0,24000)

4

Попередні покази засобів
вимірювання
00300.0

7

Обсяг
спожитої е/е
(кВт*год)
100 000
100 000
100 000

2
3
Поточні покази засобів
вимірювання
000400.2

8

Тариф без ПДВ
(грн)

Сума без ПДВ
(грн)

Сума ПДВ
(грн)

Сума з ПДВ
(грн)

2,05567
0,37266
0,29393

205567,00
37266,00
29393,00

41113,4
7453,2
5878,6

246680,4
44719,2
35271,6

10

Всього кВт.год:
Сума без ПДВ:
Сума ПДВ:
Сума з ПДВ:

12
11
13

100 000
272 226,00
54 445,20
326 671,20

Сума з ПДВ: триста двадцять шість тисяч шістсот сімдесят один, 00 коп
У тому числі ПДВ: п’ятдесят чотири тисячі чотириста сорок п’ять, 20 коп
Оплачено за електричну енергію :
Всього
в т.ч.
за вересень 2021р.
авансовий платіж

Сума до сплати за електричну енергію Всього

Строк оплати рахунку до

14

Сума (грн)

15

ПДВ (грн)

Всього з ПДВ (грн)

200 000,00

32 226,00

232 226,00

Сума (грн)
72 226,00

ПДВ (грн)
22219,2

Вього з ПДВ (грн)
94 445,2

15.10.2021

16

Строк дії договору та умови пролонгації:
17
Договір набирає чинності з дня підписання заяви-приєднання та діє до __________р. Договір в важається автоматично продовженимна один календарний рік, якщо жодна із
сторін ненаправила другій стороні письмове повідомлення про розірвання договору за 21 день до дня його закінчення.
Строк,протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електроктр опостачальника:
Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника
про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк , що не перевищує 21 календарний день,з дня вказаного повідомленям.
Строк,протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій:
Споживач має право в будь-який момент часу змінити постачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим
електропостачальником,не пізніше ніж за 21 день до такої зміни вказавши дату або строки, в які буде відбуватись така зміна.

1. Номер рахунку
2. Місяць за який нараховано спожиту електричну енергію
3. Повна назва підприємства та код ЄДРПОУ
4. Номер договору споживача
5. Оператор системи розподілу (далі - ОСР) з яким споживач уклав договір на розподіл
6. Клас напруги, присвоєний ОСР
7. Код EIC, присвоєний ОСР
8. Покази засобів вимірювання
9. Номенклатура товару/послуги. Електрична енергія, в тому числі з урахуванням коефіцієнта постачальника
10. Номенклатура товару/послуги. Компенсація послуг розподілу електричної енергії ОСР
11. Номенклатура товару/послуги. Компенсація послуг передачі електричної енергії Оператору системи передачі (ОСП)
12. Обсяг спожитої електричної енергії
13. Сума нарахована за розрахунковий період, з урахуванням ПДВ
14. Сума оплачена в розрахунковому періоді з урахуванням авансового платежу
15. Сума до сплати
16. Строк оплати
17. Строк дії договору та умови пролонгації

