
Норма спожив., кВт Тариф, коп./кВт*
год., без ПДВ

Показники лічильника
* На 30.04.2019     На 01.04.2019     Різниця

Сума,
грн.

Сума(з ПДВ),
грн.

Зона Т1 ,коеф.-1 13091 12811 280
спож.від 100 кВт  1.4000 13091 12911 180 252.00 302.40
спож.до 100 кВт 0.7500 12911 12811 100 75.00 90.00

ХОЕК, ТОВ "Херсонська обласна ЕК"
73003 

Р/р UA803524570000026032300529885 МФО 352457 
ЄДРПОУ 42117825 Філія ХОУ АТ "Ощадбанк" 
Особовий рахунок: 37000000

©5b7km+85+p+¤E#£y¥Yr«

ІВАНЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ 
М. ХЕРСОН, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКА , Б. 1, КВ. 1

Рахунок 0000001 від  05.05.2019, за Квітень 2019 
Розрах. період з 01.04.2019 по 30.04.2019

Заборгованість на початок періоду (01.04.2019): 672.24 
Нараховано за Квітень 2019:

Номер договору: 37000000 ІВАНЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ 
М. ХЕРСОН, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКА , Б. 1, КВ. 1 
Заборгованість на початок періоду (01.04.2019): 672.24

Показники лічильника

* На 30.04.2019 На 01.04.2019    Різниця

Сума,
грн.

Без зон.
ліч. 13091 12811 280 392.40

280 392.40Спожито за Квітень 2019 
До сплати (з урахуванням 
заборгованності): 293.25

Лінія відриву

Р/р UA803524570000026032300529885, МФО 352457, код  Філія ХОУ АТ "Ощадбанк".  Зберігати 3 роки

Рахунок на сплату електроенергії
№ 0000001 від 05.05.2019

ХОЕК, ТОВ "Херсонська обласна ЕК" 
Розрах. період з 01.04.2019 по 30.04.2019 
Рахунок Квітень 2019

280 392.40
65.40
771.39

Нараховано по всіх зонах (за Квітень 2019): 
в т.ч. ПДВ 20%:
Сплачено (у Квітні 2019):
РАЗОМ (до сплати): 293.25
* в т.ч. тариф на розподіл становить 0.794

Шановний споживач!

 Згідно з положеннями Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого 
Постановою НКРЕКП України від 14.03.18 р. № 311, споживачі мають можливість самостійно 
знімати показники лічильника в останній день розрахункового місяця і передавати їх оператору 
системи розподілу на початку наступного  місяця. На підставі даних отриманих від оператора 
системи розподілу, ТОВ "Херсонська обласна ЕК" формуються рахунки на оплату за спожиту 
електроенергію, які можна отримати після 7-го числа місяця наступного за розрахунковим на 
сайті постачальника www.khoek.ks.ua (телефон кол-центра 316-333). 

 Розрахунок за спожиту електроенергію необхідно проводити не пізніше 20 календарного дня 
після закінчення розрахункового місяця. 

          ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» 
надає роз’яснення щодо даних розміщених в рахунках за 
електричну енергію. 
Рахунок містить таку інформацію:
1. Розрахунковий період;
2. Особовий рахунок;
3. Заборгованість на початок періоду. В наведеному прикладі –
це сума 672,24грн. УВАГА! У разі наявності переплати в рахунку 
зазначається сума зі знаком «мінус».
4. Покази лічильника, що використані для розрахунку обсягу
споживання на кінець та початок розрахункового періоду. 
Вказуються показники, які споживач повідомив. Якщо 
показання не передані, то вказуються показання, розраховані 
виходячи із середньомісячного споживання попередніх періодів. 
5. Різниця між показаннями на початок та на кінець
розрахункового періоду, обсяг електроенергії спожитий за 
місяць)
6. Нараховано (за розрахунковий період) – сума до сплати
нараховується виходячи з обсягу, спожитого за розрахунковий 
місяць помноженого на діючий тариф (за блоками споживання). 
В наведеному прикладі – це сума 392,40. 
7. В даному прикладі сума до сплати становить 293,25. Отже,
672,24 ( заборгованість станом на початок періоду)+392,40 (сума 
нарахування за обсяг спожитої електроенергії за місяць) – 
771,39( оплата споживачем протягом розрахункового періоду) = 
293,25 (до сплати станом на вказану дату).  
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