
ЕІС-код:

Споживач: Лічильник: 

01.07.2021 р.: ЄДРПОУ 42223804

01.06.2021 р.: грн. (з ПДВ) Споживач:

200,21 О/рахунок:

352,80 

-10,00 

50,00 32224

0,00 01.07.2021

6,00 327,01 

160,00 

327,01 

Монетизація (пільга або субсидія)

Термін дії договору в частині постачання електричної енергії – до кінця поточного року з умовою пролонгації у разі згоди Сторін. Договір може бути розірвано в інший термін за 

ініціативою однієї із Сторін у порядку, визначеному чинним законодавством України, але в будь-якому випадку Договір діє до повного виконання Сторонами всіх своїх 

(фінансових) зобов`язань. Відповідно до ПРРЕЕ споживач має право на зміну електропостачальника, повідомивши нового постачальника про зміну постачальника не пізніше за 21 

календарний день до дати зміни. Штрафні санкції за дострокове розірвання Договору за ініціативою споживача відсутні.

Тарифи на послуги,  (без ПДВ):

- з розподілу електричної енергії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" - 932,73 грн./МВт.год, 

АТ "Укрзалізниця" - 907,44 грн./МВт.год;

- постачальника універсальних послуг  - 109,64 грн./МВт.год;

- з передачі електричної енергії - 293,93 грн./МВт.год.

Отримати додаткову інформацію можливо звернувшись до Полтавського Центру обслуговування споживачів: 36003, м. Полтава, вул. Соборності, 46В, тел: (0532) 64-87-36; (0532) 

64-87-37; (050) 313-01-40; (095) 482-23-55; (0532) 64-87-40; (095) 130-01-18 (пн-пн з 7:30-18:00),  Кол-центру ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ": 0800-307-747; (0532) 64-87-07; 

(099) 330-77-47; (098) 030-77-47; (073) 030-77-47  (пн-пт. з 8-00 до 18-00) або на сайті: www.energo.pl.ua. Подати заяву, претензію або скаргу можливо надіславши листа на е-mail: 

skarga@energo.pl.ua або поштою на адресу: 36022, м.Полтава, вул.Панянка, 65Б.         

Відповідно до п.4.12 ПРРЕЕ, оплата за спожиту 

електричну енергію проводиться до 20 числа місяця, 

наступного за розрахунковим

32224До оплати, станом на 01.07.2021 на покази 

Оплата у червні

Фіксована ціна - 1,68 грн./кВт·год (з ПДВ) незалежно від 

обсягу спожитої електричної енергії

Всього спожито: 

*Покази лічильника станом 

на (через / - зонні)

1234567890

*У відповідності до ЗУ «Про ринок електричної енергії» формування даних щодо 

обсягів відпущеної електричної енергії з 01.01.2019 р. здійснює ОСР

  АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» або АТ «Укрзалізниця».

Нараховано за спожиту електричну енергію

Перерахунок* (у зв`язку зі зміною показів на 1-ше число)

Стан рахунку

210 кВт.год Заборгованість

Іванов І.І.

Адреса проживання:

Адреса підключення:

36023,м. Полтава, вул. Іванова, буд.2, кв.12

м. Полтава, вул. Іванова, буд.2, кв.12

Повідомлення про оплату згідно рахунку

63265/202106/PZ23

червень 2021р.

м. Полтава, вул. Іванова, буд.2, кв.12

Отримувач:  ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"

Фiлiя - ПОУ АТ "Ощадбанк"                          

МФО 331467

Іванов І.І.

1234567890

  р/р UA583314670000026033300660000

62Z1234567891234

Рахунок (повідомлення) за спожиту електроенергію за

О/рахунок (№ договору):

Ви можете відмовитись від паперового рахунку в 

Особистому кабінеті побутового споживача ТОВ 

"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"

63265/202106/PZ23

*Покази:

  Дата показів:

До оплати:

№ 00112233

32224

32014

на   01.06.2021 р.

Компенсація згідно постанови КМУ № 64

Компенсація від ОСР за неякісно надані послуги з розподілу

Платежі враховані станом на 30.06.2021

  Для подання заяв та повідомлень про загрозу експлуатації електросистем та передачі показів лічильників необхідно звертатись:

до АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на електронну адресу: call_center@poe.pl.ua, або за телефонами: 0800-305-035, (0532) 510-910; 050-305-99-10; 097-202-02-07; 

093-170-25-33 - за тарифами операторів зв`язку; до АТ "Укрзалізниця" - за телефонами лінійних відділів: Сумській лінійний відділ - (057) 724-85-63; Полтавський лінійний відділ - 

(0532) 51-20-68, (0532) 51-32-47; Кременчуцький лінійний відділ - (0536) 76-35-90, (066) 94-34-705) (за тарифами операторів зв’язку).  Доступ до інформації в енергетичному 

секторі можна отримати встановивши мобільний додаток "Енергетика Онлайн"




