
 

 

Рахунок-фактура  № ХХ від ХХ.ХХ.202Хр. 

Постачальник: КП «Харківські теплові мережі» 

ЄДРПОУ 31557118 

ІПН 315571120396 

Рахунок UA 113518230000026035300069995 у філії  ХОУ АТ «Ощадбанк»  

Адреса: 61037, м. Харків, вул. Мефодіївська, 11 

Електронна адреса:  hts@hts.kh.ua 

Телефон: (057) 758-84-07, (057) 737-94-00 

  

Споживач: ХХХ 

ЄДРПОУ ХХХ 

ІПН ХХХ 

Рахунок ХХХ 

Адреса: ХХХ 

 Договір постачання електричної енергії споживачу № ХХ від ХХХХ 

Період поставки електроенергії: з 01.ХХ.202Х по з 01.ХХ.202Х 

№ 

з/п 
Найменування 

Один. 

виміру 

Кількість, 

кВт∙год 

Ціна, 

грн./кВт∙год 

без ПДВ 

Сума, грн. 

1. Електроенергія, всього кВт∙год 100 2,85413 285,41 

 в тому числі:     

1.1. Послуга з передачі електричної 

енергії 
кВт∙год 

100 0,29393 29,39 

1.2. Послуга з розподілу 

електричної енергії, ОСР –  

АТ «Харківобленерго» 2 клас 

кВт∙год 

0 0,81672 0,00 

Всього, грн. 285,41 

ПДВ 20%, грн. 57,08 

Разом з ПДВ, грн.. 342,49 

Переплата/борг на початок розрахункового місяця, грн. -10,00 

Сплачено протягом розрахункового місяця, грн.. 200,00 

Сума до сплати, грн. 132,49 
Рахунок необхідно сплатити до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим 

Договір укладається на 1 календарний рік та може бути подовжений відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена у строк не більше 

трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити електропостачальника. На 

вимогу споживача зміна електропостачальника повинна бути завершена за скороченим правилом у 

строк не більше 3 календарних днів при наявності відповідних умов (п.6.1.3 Правил роздрібного 

ринку електричної енергії) 

З метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього 

електропостачальника споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір 

укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до 

дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору. 

Ініціювання: відсутнє 

Рахунок виписав: _______________ 

Реквізити 

постачальника 

Реквізити споживача 

Номер та дата рахунка 

Номер та дата 

договору 

Період поставки 

mailto:hts@hts.kh.ua


 

Пояснення: 

Кількість – фактичний обсяг споживання, кВт∙год за розрахунковий період 

Ціна електроенергії – діюча ціна згідно договору та обраної комерційної пропозиції, 

грн./кВт∙год 

Ціна на послуги з передачі – ціна затверджена НКРЕКП для ОСП, грн./кВт∙год 

Ціна на послуги з розподілу – ціна затверджена НКРЕКП для ОСР по відповідному класу 

напруги, грн../кВт∙год 

Вартість послуг з передачі та/або розподілу нараховується якщо це передбачено 

обраною споживачем комерційною пропозицією 

Переплата/борг на початок розрахункового місяця – надлишок (переплата) оплаченої, але 

не спожитої електричної енергії або борг (недоплата) за спожиту, але не оплачену 

електричну енергію на початок розрахункового місяця 

Сплачено протягом розрахункового місяця – сума сплачена споживачем протягом 

розрахункового періоду за електричну енергію 

Сума до сплати, грн.. – сума, яка підлягає сплаті з урахуванням переплати (боргу) на 

початок розрахункового періоду, суми коштів сплачених споживачем протягом 

розрахункового періоду та суми нарахувань за електричну енергію спожиту в 

розрахунковому періоді 

Ініціювання – реквізити попередження споживача про відключення та звернення до 

оператору системи розподілу щодо відключення електроустановки споживача або 

відсутність такого ініціювання. 


