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Платник

Замовлення Договір про постачання електричної енергії 3

№ Назва Од. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ

1 КВт*год 1000,000 ХХХ ХХХ

5 7 8 9 10
Знижка: ХХХ

Разом без ПДВ: ХХХ
ПДВ: ХХХ

Всього з ПДВ: ХХХ

Всього на суму:

Сума прописом _____________________________________
ПДВ:    ____________ грн.

Виписав(ла):

приклад - роз’яснення виставлення рахунків
ТОВ «ПІВНІЧНИЙ АЛЬЯНС»

1
ЄДРПОУ 39925982, тел. 044 360-04-45

Р/р UA393116470000026008300699857 в  Філія - ЖОУ АТ "ОЩАДБАНК" МФО 311647
ІПН 437661726598
Адреса 01001, м. Київ, вул. Михайлівська,  буд. 21, офіс 103.

Назва споживача

2тел.  
той самий

Рахунок-фактура № СФ-0000003
4

від ___   _______________ 20_____ р.

Електрична енергія на _________ 20__ р.

6

11

12

Рахунок дійсний до сплати до ___________ р.

1 Реквізити постачальника електричної енергії ТОВ «ПІВНІЧНИЙ АЛЬЯНС»

2 Реквізити  електричної енергії 

3 Підстава для сплати Рахунку

4 Назва розрахункового документу

5 Номер позиції товару (роботи, послуги)

6 Назва позиції товару (роботи, послуги) 

7 Одиниці вимірювання

8 Кількість КВт/годин

9 Ціна електричої енергії без ПДВ

10 Сума без ПДВ

11 Загальна вартість товару

12 Сума вартості товару прописом

13 Інформаційний блок для Споживача

3. Посилання на доступні джерела інформації про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії Національний екологічний центр України - 

http://necu.org.ua/energy/

необхідну інформацію можна дізнатися на офіційному веб-сайт: https://north-alliance.kiev.ua/

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).

13

Порядок звернень споживачів - подати письмове звернення/скаргу/претензію до ТОВ «ПІВНІЧНИЙ АЛЬЯНС»

• надіслати поштою на адресу: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська,  буд. 21, офіс 103.; • собисто передати до Товариства, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська,  буд. 21, офіс 103.; • 

надіслати електронний лист на адресу: CALTD@ukr.net; • зателефонувавши на Кол-центр за номером: (044) 360-04-45

Інформація відповідно до вимог п. 5.2.2 глави 5.1 розділу V та пункту 9.2.1 глави 9.2 розділу IX Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018р. №312.

1. Частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу купленої електричної енергії згідно інформації ДП "Оператор ринку" https://www.oree.com.ua/index.php/newsctr/n/4902

2. Частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу купленої електричної енергії згідно інформації  ПрАТ "НЕК"Укренерго" https://ua.energy/novyj-rynok-e-e/publikatsiya-

danyh/vidpovidno-do-postanovy-nkrekp-642-vid-26-04-2019/

13 Інформаційний блок для Споживача


	Лист1

