
МФО 322669, ЄДРПОУ 19480600, ІПН  194806026654

Номер та дата рахунку

Роз'яснення щодо періоду 

постачання електричної енергії 

постачальником "останньої 

надії"

Інформація щодо порядку зміни 

електропостачальника за 

ініціативою споживача

Інформація про складові ціни 

електричної енергії та їх розмір

Призначення платежу Од. вим. Кількість
Ціна, грн. 

(без ПДВ)
За електричну енергію у період:

Липень 2019 р.

по 1 класу напруги

кВт·год 0 2,95429

За електричну енергію у період:

Липень 2019 р.

по 2  класу напруги
кВт·год 24 029 3,52349

У тому числі:
 - послуга з розподілу електричної енергії

ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

по 1 класу напруги

кВт·год 0 0,09777

 - послуга з розподілу електричної енергії

ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

по 2 класу напруги
кВт·год 24 029 0,66697

Всього, грн.

 Примітка 4

До сплати, грн.

Примітка 6

Інформація про наслідки 

несплати рахунку

ДПЗД «Укрінтеренерго»

Посада та ПІБ підписанта

_________________   
          (підпис)                    
                           М.П.

·

Виконавець: ПІБ, телефон

Тариф на послуги постачальника "останньої надії" - 0,48606 грн/кВт·год без ПДВ (Постанова НКРЕКП від 14.12.2018 №1907)

Тариф на послуги з передачі електричної енергії - 0,34743 грн/кВт·год без ПДВ (Постанова НКРЕКП від 07.06.2019 №954)                                                             

Прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію - 1,61842 грн/кВт·год без ПДВ (Постанова НКРЕКП від 14.12.2018 №1906)

1,25 - коефіцієнт, який враховує ризики від коливання цін на балансуючому ринку та ринку "на добу наперед" (Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 №1179)

Примітка 6:  Просимо звернути увагу, що при сплаті рахунку, в призначені платежу необхідно обов'язково посилатись на реквізити рахунку! Це дозволить уникнути непорозумінь при 

визначені заборгованості (або переплати) за електричну енергію.

Попередження: у разі несплати даного рахунку протягом 5 банківських (робочих) днів від дати отримання ДПЗД "Укрінтеренерго" має право на 

розірвання згідно п. 13.4. Договору про постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" та припинення електропостачання Вашого 

підприємства на підставі п 7.5 ПРРЕЕ у зв'язку з порушенням умов Договору.

Приклад-роз'яснення рахунку за електричну енергію, наданого Споживачу постачальника "останньої надії"

Порядок формування ціни, за якою здійснюється постачання електроенергії споживачам постачальником “останньої надії”, визначено  постановою 

НКРЕКП № 1179 від 05.10.2018 та оприлюднено на вебсайті ДПЗД "Укрінтеренерго" https://uie.kiev.ua

Реквізити постачальника 

"останньої надії"

Реквізити Споживача

Постачальник: ДПЗД «Укрінтеренерго»

ЄДРПОУ:     код ЄДРПОУ споживача електричної енергії

Загальна сума з ПДВ, грн.

Оплачено по Рахунок № 000005441200/02/П07/0006861

Примітка 4:  вказується сума, яка була сплачена Споживачем по попередньому рахунку (дана позиція позначається лише  при формуванні остаточного рахунку за розрахунковий період).

Примітка 5:  вказується сума, яка має бути сплачена Споживачем цифрами та прописом.

Рахунок має бути сплачений протягом 5 банківських (робочих) днів. У разі несплати Споживачем рахунку протягом вказаного терміну                                       

ДПЗД «Укрінтеренерго»  має право вимагати сплати пені відповідно  до Договору.

Примітка 1: зазначається по кожному класу напруги: найменування товару (електрична енергія), період поставки товару (календарний місяць), одиниця виміру товару (кВт·години), ціна, 

за якою здійснюється постачання електроенергії споживачам постачальником “останньої надії” та вартість товару без урахування податку на додану вартість.

Примітка 2:  зазначається по кожному класу напруги: найменування послуги (послуги з розподілу електричної енергії) та назва оператора системи розподілу, який надає цю послугу, одиниця 

виміру послуги (кВт·години), ціна послуги та її вартість без урахування податку на додану вартість.                                                                                                                                                               

Послуга з розподілу електричної енергії включена у ціну, за якою здійснюється постачання електроенергії споживачам постачальником “останньої надії”, та не оплачується 

споживачем окремо!                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Інформація про обсяг, ціну та вартість послуг з розподілу електричної енергії наводиться виключно в інформаційних цілях, як одна із складових ціни.                                                                                                                                                                                                                 

Примітка 3:  зазначається загальна вартість електричної енергії (по двом класам напруги) без урахування податку на додану вартість, сума податку на додану вартість та вартість 

електричної енергії з урахуванням податку на додану вартість.

УВАГА!!! В призначенні платежу обов'язково зазначити: За електричну енергію за Липень 2019 р. згідно рахунку № 000005441200/02/О07/0006861 

від 10.07.2019

ПІБ, посада та підпис  

посадової особи 

постачальника "останньої 

надії", яка підписала рахунок

84 665,94

Примітка 2

Примітка 1

1 599,13

Одна тисяча п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 13 копiйок
Примітка 5

Примітка 316 933,19

101 599,13

-100 000,00

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 

повідомлення (п. 6.1.3 Правил роздрібного ринку електричної енергії).

Податок на додану вартість (ПДВ), грн.

Сума, грн. 

(без ПДВ)

у ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", 

Адреса сайту: https://uie.kiev.ua, email: pon@uie.kiev.ua, тел. +38 044 206-51-51, +38 044 206-51-56, +38 044 206-51-58

84 665,94

16 026,62

РАХУНОК №000005441200/02/О07/0006861                                            Дата 10.07.2019 р.

        Підстава:  Договір про постачання електричної енергії постачальником "останньої надії"

Адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 85

поточний рахунок із спеціальним режимом використання: № 26038300011485

Споживач:    повна назва споживача електричної енергії                                                                                                                    

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ!

Термін постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" не може перевищувати 90 діб.

Кінцевий термін постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" об'єкту (об'єктам)

споживача - 28 вересня 2019 р. (включно).

Якщо Споживачем не укладено договір про постачання з іншим електропостачальником або договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку 

електричної енергії до вказаної дати, розподіл (передача) та постачання електричної енергії такому споживачу припиняється шляхом здійснення 

відключення електроустановки без попередження споживача (пункти 3.4.4 та 5.4.1 1 Правил роздрібного ринку електричної енергії).

Адреса:         юридична адреса споживача електричної енергії


