
ФОРМА РАХУНКУ 

12

кВт*год

Баланс попереднього періоду, з ПДВ

Поточні нарахування грудні 2019 р., з ПДВ 1

Стаття розрахунків

Оплата попереднього періоду, з ПДВ

Підлягає до сплати, згідно  реструктуризації, з ПДВ

Сума, грн.

6 600,00

- 600,00

600,00

381 508,18

Оплата Пільги/ Субсидії в грошовій безготівковій формі

Реструктуризація боргу, з ПДВ

-56,90

- 6 000,00

Розрахункові покази

день

Різниця, 

кВт.год

8 5520 308

 ніч 2 2653 74

Володарське ВОК

O/рахунок (Договір про постачання електричної енергії):  000400867226     

IBAN:UA883226690000026039309586158 МФО 322669 АТ “Державний ощадний банк України” ЄДРПОУ 42094646 

Рахунок за е/е  № 006654555657 
2 
 КС 933       за Грудень 2019 р.                                       

ПОКАЗИ ЛІЧИЛЬНИКА НА ДАТУ ОПЛАТИ

заповнюється споживачем

Л і н і я  в і д р і з у

1052,12

ВСЬОГО СПЛАЧУЮ, грн. з ПДВ

00665455565700010521209336

Величко Володимир Володимирович

O/рахунок:  000400867226     

СУМА ДО СПЛАТИ,  грн. з  ПДВ

Володарське ВОК

Тарифи На Грудень 2019 р., грн. з ПДВ

1,680,9

0,840,45

понад 100до 100

Поточні

28.02.2019

Попередні

01.02.2019

Перерахунки після зняття показів,  з ПДВ 1 1 0,84

Фактичні покази лічильника 

зафіксовані на:

 ніч 2725

початкові 

26.02.2019                            кінцеві 

день 5820

0

0 ніч]

 день

ТОВ «КИЇВСЬКА 

ОБЛАСНА ЕК»

www.koec.com.ua

Рахунок необхідно сплатити до 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду. 

Покази лічильника або повідомлення про загрозу для безпеки експлуатації електросистем слід надавати: 

info.koe@koe.vsei.ua,    за   тел.Кол-центру   044-459-07-40  , м. Київ 101, вул. Стеценка, 1а, а також за допомогою мобільного додатку 

EnergyOnline (завантажити можливо з Google Play), який розроблено та запроваджено НКРЕКП.

Адреса для звернень: м. Володарка , вул. Грушевського, 22    або телефон Кол-центру 0 800 304 909 або 044 49 94 909

Адреса ел. поштової скриньки: info@koec.com.ua  Сайт: www.koec.com.ua 

Ви маєте право в будь-який час змінити електропостачальника, повідомивши за 21 календарний день до такої зміни Постачальника та 

Оператора системи розподілу. Договір постачання діє до 31.12.2019 р. та вважається продовженим на кожний наступний календарний 

рік, якщо за 30 днів до закінчення вказаного терміну жодною із Сторін не буде письмово заявлено про припинення постачання, або 

про перегляд умов комерційної пропозиції. Термін постачання не може перевищувати термін, протягом якого Постачальник має 

право бути постачальником універсальних послуг.
2 Вказувати як призначення платежу

Пільга: Інвалід війни   

1 В тому числі вартість послуги Оператора системи розподілу за тарифом 0,40831грн. з ПДВ складає 155,97 грн. з ПДВ

09701, смт. Володарка

вул. Веселкова, 18а, кв. 88

Величко Володимир Володимирович

ВСЬОГО СПЛАЧУЮ, грн. з ПДВ

СУМА ДО СПЛАТИ,  грн. з  ПДВ 1052,12

IBAN:UA883226690000026039309586158 МФО322669 АТ “Державний ощадний банк України” ЄДРПОУ 42094646 

Рахунок за е/е  № 006654555657 
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 КС 933       за Грудень 2019 р.                                       

09701, смт. Володарка

вул. Веселкова, 18а, кв. 88
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ПОЯСНЕННЯ РАХУНКУ 

 

Значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у т. ч. за періодами часу доби у разі 

розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби

Обсяг спожитої електричної енергії у порядку надання Постачальником споживачам даних щодо 

споживання ними електричної енергії.

Діючі ціни (тарифи), за якими здійснюється розрахунок

Сума, яка була у попередньому рахунку вказана як „Сума до сплати, з ПДВ”.

Оплата, внесена з дати формування попереднього рахунку до дати виставлення поточного рахунку.

Обсяг спожитої електричної енергії в поточному періоді та коригування обсягу попередніх періодів 

після зняття фактичного показу Оператором системи розподілу.

Вартість обсягу спожитої електричної енергії розрахована по тарифам відповідно до обсягу 

споживання:

  до 100 кВт-год ( 3000 кВт-год для будинків обладнаних в установленому порядку 

електроопалювальними установками в опалювальний період ); 

  понад 100 ( 3000 кВт-год для будинків обладнаних в установленому порядку 

електроопалювальними установками в опалювальний період ); 

Розрахована органами соціального захисту населення сума пільги або субсидії. Виплата розрахованої 

суми  здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів АТ “Ощадбанк” на 

рахунок ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» згідно з поданими реєстрами про суми нарахованих 

платежів за послугу з електропостачання у розрізі споживачів. 

 Рядки „Реструктуризація боргу, з ПДВ” і „Підлягає до сплати, згідно реструктуризації, з ПДВ” 

з’являються у випадку укладання договору про реструктуризацію боргу і відображають суми  згідно 

графіку погашення заборгованості.

Суми оплати за послуги Оператора системи розподілу згідно з тарифами (цінами) на послуги 

відповідного учаснику роздрібного ринку електроенергії.

Сума до сплати, з ПДВ 

Поля заповнюються споживачем у випадку, якщо споживач бажає сплатити суму, іншу від 

зазначеної в рахунку. При цьому поля заповнюються в обох частинах рахунку.

Фактичні покази приладу обліку та дата їх зчитування, зафіксовані Оператором системи розподілу, 

що виконує послуги комерційного обліку.

Якщо виникають додаткові питання  по Вашому рахунку, звертайтесь у 

відділ обслуговування клієнтів, що Вас обслуговує, або на телефон 

КОНТАКТНОГО ЦЕНТРУ 0 800 304 909
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