
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  
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 Рахунок на оплату № 9 від 28 лютого 2020 р. 
                                

 Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ" 

       

п/р UA123545070000026035300698111 у банку ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", 
м.Черкаси, 
18001, Черкаська обл.м.Черкаси, вул. Святотроїцька. буд.73 оф.21, тел.: 068-659-53-36, 094-881-38-87, 
код за ЄДРПОУ 41387518, ІПН 413875123015 

                                
 Покупець: Приватне сервісне підприємство "НЬЮТОН" 

       Тел.: 0974597172 
                                
 Договір: № МГК-ПСПН-07/05/19 від 07.05.2019 
                                 

№ Товари (роботи, послуги) Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ 
 

 1 Електрична енергія 57,000 тис.кВт·год 1 521,00 86 697,00 

                             
                       Разом: 86 697,00 
                         Сума ПДВ: 17 339,40 

                         Всього із ПДВ: 104 036,40 
                                
 Всього найменувань 1, на суму 104 036,40 грн. 

 

Сто чотири тисячі тридцять шість гривень 40 копійок 
У т.ч. ПДВ: Сімнадцять тисяч триста тридцять дев'ять гривень 40 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:  

+38 (094)881 38 87 E-mail: igc.ukraine@gmail.com  https://mgk.kiev.ua/ 

 

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:+38%20(094)881%2038%2087
mailto:igc.ukraine@gmail.com
https://mgk.kiev.ua/


Зразок заповнення платіжного доручення. 

Номер та дата виставленого рахунку 

Реквізити 

Особові дані Споживача 

Номер та дата Договору  

Товар, призначений для продажу  

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 

Посилання на джерела (частки) ЕЕ та вплив на 

природнє середовище 

 


