Додаток 1
до договору електропостачальника
про надання послуг з розподілу
електричної енергії
Порядок розрахунків
1. Умови визначення вартості послуг.
1.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць (з першого по останнє число включно), у
якому здійснюється купівля-продаж електричної енергії Постачальником.
1.2. Вартість послуг Оператора системи з розподілу електроенергії Постачальнику
визначається як добуток обсягу розподіленої електричної енергії мережами Оператора
системи споживачам Постачальника, які входять в балансуючу групу Постачальника згідно з
реєстром за ЕІС кодами споживачів та їх точок вимірювання, та яким згідно з договорами
про постачання електричної енергії розподіл забезпечує Постачальник, на тариф на розподіл
електричної енергії, який діяв у розрахунковому періоді, розрахований відповідно до
Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії,
затвердженого Регулятором. Обсяг розподілу електроенергії Постачальнику відповідає
фактичному обсягу електричної енергії, спожитої споживачами Постачальника на
відповідних класах напруги.
Вартість додаткових робіт (послуг) Оператора системи визначається згідно з
Порядками та Методиками, затвердженими Регулятором.
На вартість послуг з розподілу електроенергії та додаткових робіт (послуг)
нараховується податок на додану вартість відповідно до законодавства України.
Вартість послуг з відключення та підключення об'єктів споживачів Постачальника
визначається на основі Методики, затвердженої Регулятором.
1.3. Постачальник до 16-00 24 числа місяця, що передує розрахунковому, надає Оператору
системи розподілу в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного
підпису (далі – КЕП) керівника (уповноваженої особи) Постачальника на електрону адресу
ore@esb.kh.energy.gov.ua:
- Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ для
споживачів, що входять в балансуючу групу Постачальника згідно з реєстром за ЕІС кодами
споживачів та їх точок вимірювання, яким забезпечується розподіл електричної енергії
мережами Оператора системи, на розрахунковий місяць. Повідомлення надається за формою,
визначеною відповідним договором купівлі-продажу електричної енергії між
Постачальником та ДП «Енергоринок» (згідно з Тимчасовим порядком визначення обсягів
купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії постачальниками та
операторами системи розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку
електричної енергії, затвердженим Регулятором (далі – Тимчасовий порядок));
- реєстр споживачів, що входять в балансуючу групу Постачальника згідно з реєстром
за ЕІС кодами споживачів та їх точок вимірювання, яким забезпечується розподіл
електричної енергії мережами Оператора системи, з зазначенням обсягів постачання
електричної енергії на наступний місяць (далі – Реєстр) та перелік споживачів, з зазначенням
ЕІС кодів споживачів та їх точок вимірювання, з якими у місяці, що передує розрахунковому,
Постачальником розірвані договори про постачання електричної енергії, за формою додатка
2 до цього Договору.
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До Реєстру споживачів балансуючої групи Постачальника на наступний
розрахунковий місяць можуть бути включені нові споживачі за умови отримання
Постачальником повідомлення про можливість здійснення зміни електропостачальника для
цих споживачів від Адміністратора комерційного обліку.
Оригінал Реєстру, завірений на кожному аркуші підписом керівника (уповноваженої
особи) та печаткою, Постачальник в той же день направляє поштою або передає нарочним
Оператору системи.
Обсяг електричної енергії в Реєстрі повинен відповідати обсягу електричної енергії в
Повідомленні на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ на відповідний місяць.
1.4. У разі коригування Постачальником протягом розрахункового періоду Повідомлення на
заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ, Постачальник у терміни, визначені
відповідним договором купівлі-продажу електричної енергії між Постачальником та ДП
«Енергоринок» надає Оператору системи в електронному вигляді з накладенням КЕП
керівника
(уповноваженої
особи)
Постачальника
на
електронну
адресу
ore@esb.kh.energy.gov.ua:
- скориговане Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ на
відповідний місяць;
- скоригований Реєстр. Оригінал скоригованого Реєстру, завірений на кожному аркуші
підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою, Постачальник в той же день
направляє поштою або передає нарочним Оператору системи.
Обсяг електричної енергії в скоригованому Реєстрі повинен відповідати обсягу
електричної енергії у скоригованому Повідомленні на заявлений обсяг купівлі електричної
енергії на ОРЕ на відповідний місяць.
1.5. Постачальник повідомляє Оператору системи про дату припинення постачання електричної енергії споживачу не пізніше, ніж останній день дії договору Постачальника зі споживачем.
1.6. Оператор системи надає Постачальнику в електронному вигляді з накладенням КЕП
відповідальної особи Оператора системи на електронну адресу, що зазначена в заявіприєднанні Постачальника, наступну інформацію (відповідно до Тимчасового порядку):
- до 17-00 доби, наступної за розрахунковою, добовий погодинний графік
Постачальника з розбивкою на групи «а» та «б» за формою додатка 10 до цього Договору;
- кожного 11-го, 21-го числа розрахункового місяця, а також 1 числа місяця
наступного за розрахунковим, добові погодинні графіки за відповідну декаду з розбивкою по
площадках вимірювання групи «а» та «б» споживачів за формою додатка 11 до цього
Договору;
- до 10.00 8 числа місяця наступного за розрахунковим на узгодження фактичні
(звітні) обсяги купівлі електричної енергії Постачальником у розрахунковому місяці, у тому
числі з розбивкою по площадках вимірювання групи «а» та групи «б», та фактичний
(звітний) корисний відпуск електричної енергії у розрахунковому місяці по кожному
споживачу, у тому числі з розбивкою окремо по площадках вимірювання групи «а» та групи
«б», за формою додатка 12 до цього Договору.
1.7. До 16.00 8 числа місяця, наступного за розрахунковим, Оператор системи та
Постачальник узгоджують фактичні сумарні обсяги купівлі електричної енергії
Постачальником у розрахунковому місяці.
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1.8. Оператор системи до 16.00 8 числа місяця, наступного за розрахунковим, погоджує
складений Постачальником Акт прийому-передачі електричної енергії з Оптового ринку
електричної енергії України (далі - Акт прийому-передачі) за розрахунковий місяць шляхом
накладення КЕП керівника (уповноваженої особи) Оператора системи на Акт прийомупередачі Постачальника у вигляді електронного файлу, що завантажений Постачальником
на офіційний веб-сайт ДП «Енергоринок».
У разі виправлення Постачальником Акта прийому-передачі відповідно до зауважень
ДП «Енергоринок», Оператор системи повторно погоджує виправлений Акт прийомупередачі Постачальника.
Також Оператор системи погоджує наданий Постачальником оригінал Акта прийомупередачі Постачальника.
2. Порядок внесення платежів.
2.1. Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Постачальником самостійно
на поточний рахунок Оператора системи за вартістю, розрахованою виходячи з обсягів
електричної енергії, зазначених у Реєстрі (скоригованому Реєстрі) на поточний
розрахунковий період, та діючого тарифу на розподіл електричної енергії, з урахуванням
ПДВ.
2.2. Постачальник здійснює оплату вартості послуг з розподілу електричної енергії
плановими авансовими платежами наступним чином.
Першу частку (етап І) Постачальник зобов’язується здійснити не пізніше 12.00 години
(час зарахування коштів на поточний рахунок Оператора системи) першого банківського дня
розрахункового періоду у розмірі не меншому 1/3 від вартості послуг Оператора системи,
визначеної згідно з пунктом 2.1.
Подальша оплата може здійснюватися щоденно або поетапно шляхом сплати 1/6 від
вартості послуг Оператора системи, визначеної згідно з пунктом 2.1. цього додатка до
Договору, в кожен з наступних періодів розрахункового місяця:
з другого банківського дня до 4 числа включно (етап ІІ);
з 5 до 9 числа включно (етап ІІІ);
з 10 до 13 числа включно (етап ІV);
з 14 до 17 числа включно (етап V).
У разі, якщо Постачальник виконує функції постачальника універсальних послуг для
споживачів, електроустановки яких приєднані до мереж Оператора системи, (зазначаються в
Реєстрі окремим рядком) оплату вартості послуг з розподілу електричної енергії за
сукупністю споживачів, на яких поширюються всі права та обов’язки щодо отримання
універсальних послуг відповідно до чинного законодавства, Постачальник здійснює
наступним чином.
Першу частку (етап І) Постачальник зобов’язується здійснити не пізніше 12.00 години
(час зарахування коштів на поточний рахунок Оператора системи) 9 числа розрахункового
місяця у розмірі не меншому 15% від вартості послуг Оператора системи, визначеної згідно з
пунктом 2.1.
Подальша оплата може здійснюватися щоденно або поетапно шляхом сплати вартості
послуг Оператора системи, визначеної згідно з пунктом 2.1. цього додатка до Договору, в
кожен з наступних періодів розрахункового місяця у розмірі не меншому:
з 10 до 13 числа включно – 20 % (етап ІІ);
з 14 до 17 числа включно – 15 % (етап ІІІ);
Оператор системи
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з 18 до 21 числа включно – 20% (етап ІV);
з 22 до 24 числа включно – 15 % (етап V);
останню частку (етап VІ) Постачальник зобов’язується здійснити не пізніше 12.00
години (час зарахування коштів на поточний рахунок Оператора системи) передостаннього
банківського дня розрахункового місяця у розмірі не меншому 15%.
2.3. Починаючи з дати подання Постачальником Оператору системи скоригованого Реєстру
розмір оплати визначається відповідно до п. 2.2. цього додатка до Договору з урахуванням
скоригованих обсягу та вартості розподілу електричної енергії, зазначених в скоригованому
Реєстрі.
2.4. Постачальник здійснює остаточний розрахунок за розподіл електричної енергії
відповідно до Акта виконаних робіт з розподілу електричної енергії між Оператором
системи та Постачальником, складеного за підсумками розрахункового періоду
(п. 2.9. цього додатка до Договору), та рахунку-фактури (додаток 5.1 до Договору) протягом
5 (п’яти) банківських днів від дня їх отримання.
Сума остаточного розрахунку визначається як різниця між вартістю розподіленої
електричної енергії споживачам Постачальника, зазначеної в Акті виконаних робіт з
розподілу електричної енергії, та сумарною оплатою Постачальника за розрахунковий період
з урахуванням ПДВ.
2.5. Оплата додаткових робіт (послуг) здійснюється Постачальником на поточний рахунок
Оператора системи в наступному за розрахунковим місяці відповідно до Акта виконаних
додаткових робіт (послуг), складеного за підсумками розрахункового періоду (п. 2.9. цього
додатка до Договору), та рахунку-фактури (додаток 5.2 до Договору) протягом 5 (п’яти)
банківських днів від дня їх отримання.
2.6. В разі неотримання Постачальником рахунків та Актів виконаних робіт Оператор
системи направляє зазначені документи поштовим зв'язком. У такому разі рахунки та Акти
вважаються отриманими Постачальником з дня їх відправлення.
2.7. Оплата послуг з розподілу електроенергії та оплата додаткових робіт (послуг)
здійснюється окремими платіжними дорученнями.
2.8. Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена
сума коштів зараховується на поточний рахунок Оператора системи.
2.9. За підсумками розрахункового періоду з 1 по 8 число (включно) місяця, наступного за
розрахунковим, Оператором системи складаються та надаються Постачальнику у двох
примірниках Акт виконаних робіт з розподілу електричної енергії за формою додатка 3 до
цього Договору та Акт виконаних додаткових робіт (послуг) за формою додатка 4 до цього
Договору.
Найменування робіт (послуг) в акті виконаних робіт (акті надання послуг), у податковій
накладній повинно бути зазначене згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.
Постачальник в п’ятиденний термін після отримання Актів зі свого боку підписує їх у
двох примірниках, завіряє печаткою та повертає по одному примірнику до Оператора
системи.
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2.10. В разі якщо фактичний обсяг оплати Постачальником послуг з розподілу електричної
енергії та додаткових робіт (послуг) перевищує суму, зазначену в Акті виконаних робіт,
Оператор системи за умови відсутності вимоги Постачальника про повернення коштів
зараховує надлишок (переплату) як авансовий платіж на наступні розрахункові періоди.
Якщо Постачальник висуває вимогу про повернення коштів, кошти підлягають поверненню
протягом 5 (п'яти) банківських днів.
2.11. За результатами розрахунків за місяць (період) складається (за необхідності) та
підписується кожною Стороною акт звірки розрахунків між Оператором системи та
Постачальником за формою додатка 8 до цього Договору.
3. Порядок обмеження/припинення розподілу електричної енергії.
3.1. Обмеження/припинення розподілу електричної енергії за об'єктами споживачів
Постачальника проводиться Оператором системи відповідно до Правил роздрібного ринку
електричної енергії у порядку, визначеному Кодексом системи розподілу.
3.2. Постачальник направляє попередження споживачу, з яким укладено договір про
постачання електричної енергії, не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дня
відключення та одночасно звертається до Оператора системи щодо припинення
електроживлення цього споживача на десятий робочий день від дня звернення. У зверненні
зазначаються дані, що ідентифікують відповідного споживача електричної енергії (EIC-код),
причина (підстава) припинення електроживлення такого споживача електричної енергії та
дата відключення (додаток 6 до цього Договору).
3.3. Оператор системи не має права вимагати від Постачальника обґрунтування причини
(підстави) припинення електроживлення, якщо вона відповідає випадкам, визначеним
Правилами роздрібного ринку. У випадках, не передбачених Правилами роздрібного ринку,
Оператор системи має право відхилити звернення Постачальника, про що повідомляє
Постачальника протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання звернення.
3.4. Оператор системи не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати
обмеження/припинення розподілу електричної енергії надсилає одночасно Постачальнику та
відповідному споживачу попередження про припинення електроживлення.
3.5. Оплата послуг з відключення об'єктів споживача Постачальника здійснюється
Постачальником не пізніше ніж за 1 (один) день до дати відключення, зазначеної
Оператором системи у попередженні про відключення.
3.6. Оператор системи повідомляє Постачальника про припинення електроживлення
споживача електричної енергії після здійснення необхідних технічних заходів або про
відсутність технічної можливості припинення електроживлення споживача електричної
енергії у разі її виявлення.
3.7. Після усунення причин (підстав) припинення електроживлення споживача електричної
енергії Постачальник звертається до Оператора системи щодо відновлення електроживлення
(підключення) такого споживача електричної енергії (додаток 7 до цього Договору)
та здійснює оплату послуг з підключення об'єктів споживачів Постачальника.
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_________________ /__________________/
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_________________ /__________________/
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3.8. Оператор системи відновлює електроживлення споживача Постачальника протягом
3 (трьох) робочих днів у містах та 5 (п’яти) робочих днів у сільській місцевості з дати
отримання звернення Постачальника щодо відновлення електроживлення за умови оплати
Постачальником послуг з підключення.
3.9. Вартість додаткових робіт (послуг) з відключення/підключення об'єктів споживача
визначається відповідно до діючої калькуляції, яка розроблена Оператором системи на
підставі Методики, затвердженої Регулятором.
3.10. Кошти за послуги з підключення/відключення об’єктів споживача Постачальника
перераховуються Постачальником на поточний рахунок Оператора системи.
4. Відповідальність Постачальника за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань.
4.1. За внесення платежів за надання послуг з розподілу електроенергії споживачам
Постачальника та додаткових робіт (послуг) з порушенням термінів, визначених цим
додатком до Договору, Оператор системи має право нарахувати Постачальнику пеню у
розмірі 1/365 подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня,
за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати.
4.2. У разі порушення Постачальником строків оплати, передбачених п. 2.4. та п. 2.5. цього
додатка до Договору, Оператор системи проводить нарахування 3% річних від суми боргу за
кожен день прострочення платежу, у тому числі за день фактичної оплати.
4.3. Сума грошового зобов’язання за цим договором повинна бути сплачена Постачальником
з урахуванням встановленого індексу інфляції.
4.4. Суми пені, 3% річних, інфляційних перераховуються Постачальником на поточний
рахунок Оператора системи.
4.5. Суми пені, 3% річних, інфляційних зазначаються у розрахунковому документі окремим
рядком та повинні бути сплачені протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня отримання
Постачальником рахунка на оплату.
4.6. У разі перевищення фактичного обсягу розподіленої електроенергії мережами Оператора
системи споживачам Постачальника за розрахунковий місяць від обсягу електроенергії,
зазначеного Постачальником у Реєстрі, на величину, що перевищує 10 %, Оператор системи
має право нарахувати Постачальнику штраф у розмірі 1% від вартості різниці між фактичним
обсягом розподіленої електроенергії мережами Оператора системи та обсягом
електроенергії, зазначеним у Реєстрі.
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