
Отримувач

КРЕДИТ рах. №

п/р UA293518230000026031300492436 у банку ХОУ ВАТ "Ощадбанк" г. Харьков,

61128, ХАРКІВСЬКА ОБЛ, М. ХАРКІВ, ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЛЬВА ЛАНДАУ, БУДИНОК  149, тел.: (057) 739-

51-62,

код за ЄДРПОУ 32237716, ІПН 322377120370

Всього із ПДВ: 50 460,48

Всього найменувань 1, на суму 50 460,48 грн.

У т.ч.плата за передачу ел енергії за тарифом 0,352716 грн/кВт*год (з ПДВ) - ХХХ,ХХ грн

Сума ПДВ: 8 410,08

Сплачено - ХХХХ,ХХ грн

Кінцеві (на 31.03.2021 р.) ХХХХХ До сплати ХХХХХ,ХХ грн

Покази лічильника (кВт*год) Борг/переплата (на 01.03.2021 р.) - ХХХХ,ХХ грн.

Попередні (на 01.03.2021 р.) ХХХХХ

42 050,40

Разом: 42 050,40

Банк отримувача

ХОУ ВАТ "Ощадбанк" г. Харьков UA293518230000026031300492436

Рахунок на оплату № 1078 від 07 квітня 2021 р.

Постачальник:

№ Товари (роботи, послуги) Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ

Покупець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЗВА ПОКУПЦЯ"

Тел.: (010) 111-00-01

Договір: № ХХХ/21 від 01.01.2021

1 ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ  ХХ ХХХ кВт·год Х,ХХХХ

Зразок заповнення платіжного доручення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОРЕСУРС І КО"

Код 32237716

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОРЕСУРС І КО"

Приклад-роз’яснення виставлення рахунку за електричну енергію, який отримують 

споживачі, із поясненням кожного елементу рахунка

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку 

не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за 

наявності довіреності та паспорта.
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5. Нарахування оплати за електричну енергію за розрахунковий період, яке включає кількість спожитої електроенергії, одиницю виміру (кВт*г), ціну без ПДВ, 

суму без ПДВ, суму ПДВ, загальну суму до сплати з ПДВ, а також тариф та вартість послуги з передачі та розподілу, які включаються в загальну суму вартості 

електричної енергії, покази лічильників на початок та кінець місяця, сума заборгованості або переплати споживача на початок розрахункового місяця, сплата 

протягом місяця, сума до сплати та строк сплати рахунку.

6. Контактна інформація ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС І КО", за якою можна звернутись у випадку виникнення додаткових питань; додаткова інформація, яка включає 

дані про строк дії договору між постачальником та споживачем; умови зміни електропостачальника; контакти для подання скарг, звернень; інформацію про 

частку кожного джерела проданої електроенергії; інформацію щодо впливу виробництва електроенергії на навколишнє середовище та щодо якості 

електропостачання.

Різниця - ХХХХ Рахунок необхідно сплатити протягом 5 робочих днів.

Виписав(ла): Сергійчук Олена Іллівна

3. Повні реквізити ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС І КО".

4. Дані покупця: назва споживача, контактний номер телефону, номер і дата договору на постачання електроенергії споживачу.

П'ятдесят тисяч чотириста шістдесят гривень 48 копійок, у т.ч. ПДВ: Вісім тисяч чотириста десять гривень 08 копійок

ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС І КО" - постачальник електричної енергії споживачам за вільними цінами

Сайт: https://energoresurse.com/

Для подання звернень, претензій, скарг, повідомлень про загрозу електробезпеці та вирішення суперечок споживач може звернутись за 

телефоном: (057) 739-50-32, (057) 739-50-35, (057) 756-35-10, (057) 756-35-15 та на електронну пошту: voloshina.ta@energoresurse.com

7. Відмітка про відповідальну особу, яка сформувала рахунок на оплату.

Телефон: (057) 739-50-32, (057) 739-50-35, (057) 756-35-10, (057) 756-35-15

Електронна пошта: voloshina.ta@energoresurse.com

Договір укладається до кінця календарного року та може бути продовжений на наступний календарний рік відповідно до вимог чинного 

законодавства та умов обраної споживачем комерційної пропозиції.

Зміна електропостачальника за ініціативою споживача здійснюється за умови подання заяви-приєднання новому електропостачальнику за 

21 календарний день та відповідно до процедури, що передбачена розділом VI Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Частка кожного джерела купленої електроенергії складає:

вугілля - 21,27%, ядерне паливо - 16,47%, природний газ - 15,38%, відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) - 10,29%, мазут - 0,12%, інші 

джерела - 36,47%. *Дані за 1 кв. 2021 року

Інформацію щодо впливу на навколишнє середовище, спричиненому виробництвом електричної енергії, якості електроенергії та 

електропостачання дивіться на сайті https://energoresurse.com/

Детальне роз’яснення щодо структури рахунку на оплату за спожиту електроенергію:

1. Реквізити ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС І КО" для заповнення платіжного доручення: назва одержувача, код ЄДРПОУ, назва банку одержувача, номер поточного 

рахунку.

2. Номер і дата виставленого рахунку за електроенергію.

Адреса: 61105, м. Харків, вул. Киргизька, буд. 19, кімнати №№ 206, 302
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