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ПРИКЛАД-РОЗЯСНЕННЯ РАХУНКУ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 
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1. Реквізити ТОВ «Ембавуд Україна»: розрахунковий рахунок, МФО, ЄДРПОУ. 

2. Інформація про споживача: прізвище, ім’я, по батькові, № особового рахунку, адреса. 

3. Деталізована інформація про споживання в розрізі тарифу затвердженого Постановою НКРЕКП . 

Кз- комерційна пропозиція для дому із застосуванням ціни недиференційованої/диференційованої за періодами часу доби 

Тариф – вартість кіловат*години з ПДВ, відповідно до Постанови НКРЕКП . 

кВт*год – кількість спожитих кіловат*годин за розрахунковий період. 

Сума, грн – сума до сплати згідно з обсягом споживання в розрахунковому періоді, грн з ПДВ. 

4. Сальдо на показ станом на початок місяця, кВт*год - показники станом на 1 число місяця. У разі, якщо показники лічильника 

були зняті не на 1 число місяця, оператор системи розподілу проводить донарахування за середньомісячним споживанням до 
кінця розрахункового періоду. 

Сальдо на показ станом на початок місяця, грн - сума заборгованості або переплати на 1 число місяця. У разі переплати 
біля суми буде знак «-». 

Спожито, кВт*год - різниця між показниками на початок та кінець розрахункового періоду. 

Спожито, грн – обсяг, спожитий за розрахунковий місяць помножений на чинний тариф,  грн з ПДВ. 

Оплачено/субсидія – кошти, що надійшли впродовж розрахункового періоду 

Сальдо на показ станом на кінець місяця, кВт*год - показники лічильника станом на останнє число місяця. 

Сальдо на показ станом на кінець місяця, грн - сума заборгованості або переплати на останнє число місяця. У разі 
переплати біля суми буде зазначено знак «-». 
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Поточна оплата -  суми, що були сплачені клієнтом у поточному періоді до дати формування рахунку. 

5. Всього до оплати, грн з ПДВ – сума до сплати на кінець розрахункового періоду. Розраховується: вартість спожитої е/е плюс 

заборгованість або мінус переплата (станом на початок розрахункового періоду) мінус оплата/субсидія, що надійшли впродовж 
розрахункового періоду, та мінус поточна оплата. 

6. Інформація для споживача про зміну електропостачальника. 

7. Інформація для споживача про адресу центру обслуговування та електронні канали зв’язку, за якими можна звернутися до 

постачальника. 

8. Інформація для споживача про тарифи 

9. Додатки до рахунку:  
Додаток № 1: Інформація щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої 
Постачальником; 
Додаток № 2: Посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне 
середовище спричинений виробництвом електричної енергії всіма джерелами енергії, з балансу електричної енергії, 
купленої ним за попередній рік 

 


