
КРЕДИТ рах. N

Код банку

Сума ПДВ:

Усього з ПДВ:

Рахунок підлягає оплаті до 15 квітня 2020 р.

1. Зразок заповнення платіжного доручення. 

2.  Реквізити постачальника електричної енергії ( ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ").

3. Найменування та рекзвізити покупця електричної енергії (Споживача).

5. Номер позиції товару (роботи/послуги).

6. Назва позиції (роботи/послуги). Може бути електрична енергія 1 та/або 2 класу напруги та період за який проводиться розрахунок.

7. Обсяги електричної енергії, що розраховані згідно умов Договору.

8. Одиниця виміру.

10. Вартість обсягу електричної енергії окремо по позиціях грн., без ПДВ.

12. Термін оплати рахунку.

13. Строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій.

14. Адреса, телефон, веб-сайт для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем.
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Споживач має право в будь-який момент часу змінити постачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з 

новим електропостачальником, принаймні за 21 день до такої зміни вказавши дату або строки, в які буде відбуватись така зміна. У такому разі 

штраф за дострокове припинення дії Договору.

Ваші пропозиції, заяви, скарги, претензії, а також повідомлення про загрозу електробезпеці можна подавати:

- в письмовому вигляді за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, пов. 10

- в електронному вигляді на e-mail: erutrading@eru.com.ua, http://www.eru.com.ua/.

- за телефоном для звернення споживачів: +38 (044) 428 70 16

Час роботи: пн-пт з 09.00 до 18.00

Звертаємо увагу, що з метою спрощення доступу до інформації та підвищення рівня прозорості в енергетичному секторі України, та для сприяння 

швидкому і легкому зворотному зв'язку між споживачами та учасниками роздрібного ринку, НКРЕКП запустила мобільний додаток «Енергетика 

Онлайн», в якому споживач може оперативно надіслати скаргу до відповідної компанії.

9. Ціна на електричну енергію, що розрахована згідно умов Договору. Ціна включає в себе ціну послуги з передачі електричної енергії та ціну 

послуг електропостачальника з постачання електричної енергії. У разі сплати споживачем послуг з розподілу електричної енергії через 

електропостачальника, вартість таких послуг зазначється окремим рядком. 

Приклад-роз'яснення рахунку за електричну енергію

Зразок заповнення платіжного доручення

Одержувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ"

Код 40371329

UA633004650000026039300742674
Банк одержувача

АТ "Ощадбанк" 300465

Рахунок на оплату № 1 від 01 квітня 2020 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ"

Вісімнадцять тисяч шість гривень 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Три тисячі одна гривня 00 копійок

Виписав(ла):
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15 005,00

Разом: 15 005,00

1 Електроенергія за березень 2020 р. 10,0 тис.кВт·год 1 500,50

Сума без 

ПДВ

П/р UA633004650000026039300742674, в АТ «Ощадбанк»,МФО 300465, 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ 

РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, БУДИНОК 58, ПОВЕРХ 10,

код за ЄДРПОУ 40371329, ІПН 403713226567, вебсайт: http://www.eru.com.ua/ 

3 001,00

18 006,00

Всього найменувань 1, на суму 18006,00 грн.

Покупець: СПОЖИВАЧ

Договір:

Основний договір постачання електричної енергії споживачу №1 від 01.01.2020 р., строк дії до 

31.12.2020 р. з можливістю автопролонгації.

11. Загальна вартість всіх позицій рахунку, грн.

4. Реквізити Договору постачання електричної енергії споживачу, укладеного між Споживачем та ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ", строк його дії 

та можливість пролонгації.
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№ Товари (роботи, послуги) Кількість
Ціна без 

ПДВ


