
   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. 

   

      

      

                                      
 Зразок заповнення платіжного доручення  
         

 

Одержувач 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД" 
      

 

Код 40111046 
      

КРЕДИТ рах. N 
   

       UA583545070000026032300716591    

 

Банк одержувача 
    

Код банку 
    

              

 

ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", 

м.Черкаси 
354507 

      

 
        

 
    

 
 

 

 

 
    

 
                                 

 
 Рахунок на оплату № 987 від 31 березня 2020 р. 

                                 

 Постачальник:  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД" 

       

 П/р UA583545070000026032300716591, Банк ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м.Черкаси, 
МФО 354507 
18001, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Надпільна, дом № 261, оф.7, тел.: (073) 078-78-65, 
код за ЄДРПОУ 40111046, ІПН 401110423019, 
Платник податку на прибуток. Платник ПДВ 20 % 

                                 
 Покупець:  Фізична особа-підприємець Островський Володимир Іванович 

   Тел.: 0630203610 
         
                                 
 Договір:  № ЄЕТ-ОВІ-ЕЕ-07/02/20 від 07.02.2020  
                                 
 

№ 
 

Товари (роботи, послуги) Кількість 
Ціна без 

ПДВ 
Сума без 

ПДВ   

 
1  Електроенергія  0,98765 тис.кВт·

год 
1 350,00 1 333,33 

                              
                        Разом:   1 333,33 

 Сума ПДВ:         266,67 

 Усього з ПДВ:         1 600,00 

                                 
  Всього найменувань 1, на суму 1 600,00 грн. 

 

 Одна тисяча шістсот гривень 00 копійок 
У т.ч. ПДВ: Двісті шістдесят шість гривень 67 копійок 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

              Виписав(ла):   

                                       

                                       

-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/2501 
-Інформація ПрАТ "НЕК"Укренерго" про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної 
енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії 

https://ua.energy/novyj-rynok-e-e/publikatsiya-danyh/vidpovidno-do-postanovy-nkrekp-642-vid-26-04-2019/ 
 -Посилання на доступні джерела інформації про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений 
виробництвом електричної енергії Національний екологічний центр України http://necu.org.ua/energy/ 

-Отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій та надання інформації про загрозу електробезпеці: 
+380 95-633-81-96 doc@eetrade.org https://eetrade.org/ 

 

 

 

https://www.oree.com.ua/index.php/newsctr/n/2501
https://ua.energy/novyj-rynok-e-e/publikatsiya-danyh/vidpovidno-do-postanovy-nkrekp-642-vid-26-04-2019/
http://necu.org.ua/energy/
mailto:doc@eetrade.org
https://eetrade.org/


 

 

 

 Реквізити ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД». 

 Особові дані Споживача 

Номер та дата виставленого рахунку за електроенергію. 

Фактичні обсяги споживання електроенергії Споживачем у розрахунковому періоді 

Фактична вартість обсягів електричної енергії за тис.кВт/год за розрахунковий період. 

Загальна вартість за фактично спожиту електричну енергію Споживачем у 

розрахунковому періоді. 

Номер і дата Договору між Споживачем і Постачальником. 

Товар, призначений для продажу. 

Посилання на джерела (частки) ЕЕ та вплив на природнє середовище. 

Зразок заповнення платіжного доручення. 

 

 


