
Сума ПДВ:

Всього із ПДВ:

Рахунок підлягає оплаті до______________20__р. впродовж п’яти робочих днів.

Подавати пропозиції, заяви, скарги, претензії, а також повідомлення про загрозу електробезпеці чи звертатися  

задля отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача можна:

• в письмовому вигляді за адресою: 43024, м. Луцьк, проспект Молоді, 14 А. 

• в електронному вигляді на e-mail: office@vlgaszbut.104.ua 

• за телефоном для звернень споживачів: +38  (0332) 749315

Час роботи: пн.-птн. з 8.00 до 17.00

Дізнавайтеся про актуальні тарифи та подавайте заявки за допомогою мобільного додатку "Energy online".

Споживач має право в будь-який момент часу змінити постачальника шляхом укладення нового договору на постачання 

електричної енергії з новим електропостачальником, принаймні за 21 день до такої зміни вказавши дату або строки, в які 

буде відбуватись така зміна (початок дії нового договору про постачання електричної енергії). Зміна постачальника

електричної енергії здійснюється згідно з порядком, встановленим ПРРЕЕ.

1. Зразок заповнення платіжного доручення.

2. Реквізити постачальника (ТОВ "ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ").

3. Назва та реквізити покупця електричної енергії (споживача).

4. Ідентифікатор Договору постачання електричної енергії, укладеного між споживачем та ТОВ  "ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ"".

5. Порядковий номер товару/послуг в рахунку.

6. Назва товару/послуг.

7. Обсяги послуг/електричної енергії, розраховані згідно умов Договору.

8. Ціна за електричну енергію та вартість послуг. 

9. Вартість обсягу електричної енергії та послуг, без ПДВ.

Одержувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                           

"ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ"

Код 39589216
КРЕДИТ рах. N

UA253033980000026038304637745
Банк одержувача Код банку

0
АТ "ОЩАДБАНК"

Призначення платежу: оплата за   електроенергію  за ___ (період постачання  ) за Договором  ____ зг. рах. 

Рахунок на оплату № _______ від _______20___ р.____за травень 20____ р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ"

Р/р UA253033980000026038304637745, Банк АТ "Ощадбанк", МФО 303398

43024, м. Луцьк, проспект Молоді, 14 А, тел. 0332749315,

код за ЄДРПОУ 39589216, ІПН 395892103184, № свід. 200137154,

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Споживач: ТОВ XXXXX

 
Договір: №________ від _______20___р. з автоматичною пролонгацією.

Платежі згідно умов договору

№ Товар/послуги Кіл-сть Од. Ціна без ПДВ Сума без ПДВ

1 Електроенергія 619 кВт·год 2,73075

Послуги постачальника електроенергії 619

2 Компенсація вартості послуг з передачі електроенергії 619

Компенсація вартості послуг з розподілу електроенергії

2 506,13

Борг/переплата: -2 100,03

1 690,33

181,94кВт·год 0,29393

578,153 619 кВт·год 0,93400

Виписав(ла):

В разі порушення терміну оплати можливе нарахування пені 

та відповідно до п.2 абз. 1 п. 7.5 розділу 7 Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ) можливе відключення.

501,23

907,33

Всього найменувань 4, на суму 907,33 грн.

сума прописом____________________________

У т.ч. ПДВ: ______________ гривень ___ копійок

4 кВт·год 0,09000 55,71

Всього:



10. Загальна вартість обсягу електричної енергії та послуг, з ПДВ, з урахуванням боргу/переплати.

11. Термін оплати рахунку.

12. Адреса, телефон, веб-сайт для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки 

експлуатації електросистем.


