
1

2

3
4

Всього:
Сума ПДВ:

Всього із ПДВ:
Всього найменувань 1, на суму 60000,00 грн.
в т.ч. плата ОСП за тарифом 0,34564 грн/кВт*год(зПДВ)-ХХХ,ХХ
в т.ч. плата ОСР за тарифом 0,0000 грн/кВт*год(зПДВ)-ХХХ,ХХ
Обсяг споживання (МВт*год) Борг/Переплата на (хх.хх.2022р.) - ХХХХ,ХХ грн
Попередній на хх.хх.2022р.-ххххх МВт*год Сплачено - ХХХХ,ХХ грн
Кінцеві на хх.хх.2022р.-ххххх МВт*год До сплати - ХХХ,ХХ грн
Різниця-ххххх МВт*год

Шістдесят тисяч гривень 00 коп. У т.ч. ПДВ: Десять тисяч гривень 00 коп.
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Виписав(ла): 7

2. Номер і дата виставленого рахунку за електроенергію

Сайт:https://kgaz-trading.com.ua/

ТОВ "Кременчукгаз-Трейдінг" - постачальник електричної енергії напобутовим споживачам за 
вільними цінами.

Адреса:Украина, 39601, м.Кременчук, провулок Героїв Бреста, дом № 46,
Тел: +38 (0536) 70 07 47, +380672897892
Електронна адреса: office@kgaz-trading.com.ua
Договір укладається на 1 календарний рік та може бути продовжений відповідно до умов чинного 
законодавства. 

Рахунок потрібно сплатити протягом 5 робочих днів з дати отримання.

1. Реквізити ТОВ "Кременчукгаз-Трейдінг" для заповнення платіжного доручення.

3. Повні реквізити ТОВ "Кременчукгаз-Трейдінг".
4. Дані покупця електроенергії.

50,000.00
50,000.00
10,000.00
60,000.00

1 Електрична енергія ХХ ХХХ МВт·год Х,ХХ

Компенсація за недотримання показників якості електропостачання - ххх,хх грн

Споживач має право в будь-який момент часу змінити постачальника шляхом укладення нового 
договору про постачання електричної енергії з новим постачальником, 
принаймі за 21 день до такої зміни вказати дату або строки, в які буде відбуватися така зміна 
(початок дії нового договору про постачання електричної енергі).Санкції за 
дострокове припинення договору не нараховуються (відсутні). 

Сума без ПДВ
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П/р UA183314670000026036300428885, Банк ТВБВ №10016/0200 ф-я Полтавського обласного 
управління АТ "Ощадбанк" м.Кременчук, МФО 331467   
Украина, 39601, м.Кременчук, провулок Героїв Бреста, дом № 46,
тел.: 0672897892, office@kgaz-trading.com.ua,
код за ЄДРПОУ 31611537, ІПН 316115316035

Покупець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "Назва Покупця"
Тел.: (1111) 11-11-11, 

Договір: постачання електричної енергії №111-ПР/ЕЕ від 11.11.2021р.

№ Товари (роботи, послуги) Кіл-сть Од. Ціна без 
ПДВ

331467ТВБВ №10016/0200 ф-я Полтавського обласного 
управління АТ "Ощадбанк" м.Кременчук

Рахунок на оплату № 161 від 30 квітня 2022 р. за період ________ 2022 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ"

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 довіренності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Одержувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ"

Код 31611537 КРЕДИТ рах. N

UA183314670000026036300428885Банк одержувача Код банку



5. Нарахування оплати за електричну енергію за розрахунковий період, яке включає кількість 
спожитої електроенергії, одиницю виміру (МВт*г), ціну без ПДВ, суму без ПДВ, суму ПДВ, загальну 
суму до сплати з ПДВ, а також тариф та вартість послуги з передачі та розподілу, які 
включаються в загальну суму вартості електричної енергії, обсяг споживання на початок та кінець 
місяця, сума заборгованості або переплати споживача на початок розрахункового місяця, сплата 
протягом місяця, сума до сплати та строк сплати рахунку.
6. Контактна інформація Товариства, за якою можна звернутись у випадку виникнення додаткових 
питань; додаткова інформація, яка включає дані про строк дії договору між постачальником та 
споживачем; умови зміни електропостачальника; контакти для подання скарг, звернень; 
інформацію про частку кожного джерела проданої електроенергії; інформацію щодо впливу 
виробництва електроенергії на навколишнє середовище та щодо якості електропостачання.
7. Відмітка про відповідальну особу, яка сформувала рахунок на оплату.


