ФР-2
Додаток № 4 від “_____” ____________20 ____ р.
до договору споживача про надання послуг
з розподілу електричної енергії
№ ______________ від “_____” ______20 ____ р.

Порядок розрахунків
для установ, які утримуються з державного та місцевого бюджетів, суб'єктів
господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг
населенню, установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів (внесків)
населення
(оплата послуги з розподілу один раз за фактично розподілену електричну енергію, плата
за надання послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем Оператору
системи розподілу)
1. Розрахунковим періодом є календарний місяць та встановлюється з 01 числа місяця до
такого ж числа наступного місяця.
2. Оплата послуг, наданих Оператором системи розподілу, здійснюється за тарифами
(цінами), які встановлюються Регулятором відповідно до затвердженої ним методики.
Тарифи (ціни) на послуги оператора системи оприлюднюються Операторами систем
розподілу у порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії.
3. Оплата послуги з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем один раз за
фактичний обсяг розподіленої електричної енергії, визначеного за показами
розрахункових засобів обліку (або розрахунковим шляхом), на підставі виставленого
рахунка Споживачу Оператором системи.
4. Остаточний розрахунок суми коштів, яку має оплатити Споживач за послуги з розподілу
електричної енергії за розрахунковий період, визначається виходячи з фактичного обсягу
розподіленої електричної енергії на діючий тариф (ціну) з розподілу у розрахунковому
періоді.
Фактичний обсяг складається з кількості спожитої (розподіленої) електричної енергії за
приладами обліку та витрат розподілених відповідно до додатку № 8 Договору.
5. Для отримання рахунків та іншої кореспонденції від АТ «Харківобленерго», споживачу
необхідно призначити уповноважених осіб. Копію документа, що підтверджує відповідні
повноваження необхідно надати до АТ «Харківобленерго».
6.

Рахунки за послуги з розподілу електричної енергії та із забезпечення перетікань
реактивної електричної енергії надаються уповноваженому представнику Споживача (п. 6
цього додатку) Оператором системи розподілу протягом 5 робочих днів від дня закінчення
розрахункового періоду у відповідних структурних підрозділах Оператора системи
розподілу. В разі неотримання Споживачем рахунків Оператор системи розподілу
направляє рахунки Споживачу поштовим зв'язком. У такому разі рахунки вважаються
отриманими Споживачем з дня їх відправлення.

Рахунки за послуги з розподілу електричної енергії та із забезпечення перетікань
реактивної електричної енергії мають бути оплачені протягом 5 робочих днів від дня
отримання рахунка Споживачем.
7. У разі порушення строків оплати за розподіл електричної енергії та із забезпечення
перетікань реактивної електричної енергії, передбачених п. 7 даного Порядку, Споживач
сплачує Оператору системи розподілу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що
діяла в період, за який здійснюються нарахування, інфляційні, 3% річних від суми боргу,
за кожен день прострочення, у тому числі за день оплати.
Суми пені, 3% річних, інфляційних зазначаються у рахунку окремими рядками, та повинні
бути сплачені Споживачем протягом 5 робочих днів від дня його отримання.
8. У разі відсутності графіка погашення заборгованості та при відсутності у платіжному
документі у графі “Призначення платежу ” посилань на період, за який здійснюється
оплата, або перевищення суми платежу, необхідної для цього періоду, ці кошти,
перераховані Споживачем за послугу з розподілу електричної енергії, із забезпечення
перетікань реактивної електричної енергії, за необліковану електричну енергію та суми
збитків Оператор системи розподілу має право зарахувати як погашення існуючої
заборгованості Споживача з найдавнішим терміном її виникнення.
У разі зміни тарифу на послуги з розподілу електричної енергії, її надлишок (передплата)
зараховується Споживачу на його особовий рахунок як авансовий платіж за новими
тарифами в наступному розрахунковому періоді.
Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення
заборгованості не звільняє Споживача від оплати поточних платежів.
9. Якщо Споживач не оплатив виставлений рахунок або оплатив його із запізненням або
якщо він перебуває у стані ліквідації чи реорганізації, Оператор системи розподілу має
право звернутися до Споживача з вимогою здійснювати попередню оплату в сумі
середньомісячного платежу, встановити більш короткий розрахунковий період.
Якщо Споживач не оплатив остаточний рахунок за спожиту (розподілену) електричну
енергію, Оператор системи розподілу не обмежується у своїх правах щодо припинення
електропостачання або розподілу електричної енергії такому споживачу відповідно до
Правил.
10. Кошти за послугу з розподілу електричної енергії, за перетікання реактивної електричної
енергії, за необліковану електричну енергію та суми збитків, суми пені, 3% річних,
інфляційних перераховуються Споживачем на поточний рахунок Оператора системи
розподілу.
11. Звіряння фактичного обсягу розподіленої електричної енергії здійснюється шляхом
оформлення між Споживачем та Оператором системи розподілу “Акту прийому-передачі
розподіленої електричної енергії”, сформованого згідно з даними на останній день
розрахункового періоду споживача.
12. У разі збирання даних комерційного обліку за допомогою візуального локального
зчитування даних, Оператор системи розподілу отримує покази лічильників наступним
чином:

Споживач щомісяця кожного останнього дня розрахункового періоду самостійно
проводить зчитування показів лічильника та надає Оператору системи розподілу звіт про
покази засобів обліку за розрахунковий місяць з зазначенням фактичної дати та часу
зчитування.
Оператор системи розподілу проводить зчитування показів лічильників в останній день
розрахункового періоду, якщо лічильники встановлені на підстанції Оператора системи
розподілу.
13. У разі збирання даних за допомогою Автоматизованої системи комерційного обліку
електричної енергії (далі - АСКОЕ) Оператора системи розподілу, зчитування показів
лічильників здійснюються на останній день розрахункового періоду на 23.59 годину.
В разі пошкодження обладнання АСКОЕ або інших обставин, що призвели до фактів
неодержання системних даних АСКОЕ по комерційним точкам обліку, обсяг електричної
енергії визначається відповідно до умов Договору споживача про надання послуг з
розподілу електричної енергії.
14.Споживач зобов`язаний протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового
місяця надати Оператору системи розподілу звіт про покази засобів обліку за
розрахунковий місяць.
Споживач надає Оператору системи розподілу дані про обсяги розподілу (споживання)
електричної енергії з субспоживачами (покази лічильників) у випадку приєднання до
мереж Споживача інших споживачів (субспоживачів), а також зазначає у своєму звіті
покази засобів обліку субспоживачів за розрахунковий місяць.
15.У разі послідовного приєднання лічильників електричної енергії споживача та
субспоживача від обсягу електричної енергії, спожитої основним споживачем,
віднімається обсяг електричної енергії, спожитої субспоживачами, зазначеними у додатку
3.3 до Договору.
16. Величина технологічних втрат електричної енергії в технологічних електричних мережах
споживача, що пов'язані з передачею/розподілом електричної енергії в електричні мережі
інших суб'єктів господарювання, визначається Оператором системи розподілу
розрахунковим шляхом відповідно до методичних рекомендацій, затверджених
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в
електроенергетичному комплексі, з урахуванням однолінійної схеми електропостачання.
17. Порядок розрахунків величини технологічних втрат електричної енергії в технологічних
електричних мережах Споживача (Основного споживача) та її значення визначаються
окремим Додатком до цього Договору.
18. Cпоживач власник електричних мереж, технологічні електричні мережі якого
використовуються Оператором системи розподілу для передачі/розподілу електричної
енергії, має надати Оператору системи розподілу у повному обсязі необхідні вихідні дані
для оформлення Додатка зазначеного в п. 18, а під час дії Додатка вихідні дані необхідні
для визначення та врахування величини технологічних втрат електричної енергії, що
пов'язані з передачею/розподілом електричної енергії технологічними електричними

мережами власника використовуються Оператором системі відповідно до умов Додатку
зазначеному у п.18.
19. У випадку не надання Споживачем (Основним споживачем) у повному обсязі необхідних
вихідних даних для визначення та врахування величини технологічних втрат електричної
енергії, що пов'язані з передачею/розподілом електричної енергії технологічними
електричними мережами субспоживачів протягом трьох календарних днів після закінчення
розрахункового місяця або за відсутності Додатка передбаченого п.18 цього Договору,
розрахунки за розподіл електричної енергії Споживачу (Основному споживачу)
проводяться без врахування вищезазначених втрат.
20.У разі, якщо до технологічних електричних мереж основного споживача приєднані
електроустановки інших споживачів, власників мереж тощо, розрахунковий облік має бути
організований основним споживачем таким чином, щоб забезпечити складання балансу
електричної енергії у власних технологічних електричних мережах для проведення
комерційних розрахунків відповідно до тарифної схеми споживання електричної енергії.
21. Всі зміни до договору стосовно даних засобів обліку (додатки 3.1, 3.2, 3.3, 10 то що) до
Договору споживача про надання послуг з розподілу вносяться шляхом підписання «Акту
технічної перевірки та заміни розрахункових засобів обліку до 1 кВ» та/або «Акту
технічної перевірки розрахункових засобів обліку та заміни приладів обліку понад 1кВ»,
(далі- Акти технічної перевірки). В подальшому, під час проведення розрахунків за
розподілену (спожиту) електричну енергію, сторонами використовуються відомості з
найпізнішою датою підписання Актів технічної перевірки.
22. Якщо покази розрахункових лічильників, які споживач подає на звітну дату
розрахункового періоду, що передбачено п. 13 даного Порядку, менші ніж ті, що
зафіксовані при контрольному знятті показників лічильника Оператором системи
розподілу протягом розрахункового місяця, як це передбачено п. 3.5 розділу 3 Договору,
то пріоритет мають дані зафіксовані Оператором системи розподілу. Споживач має
переглянути надані дані та надати звіт з урахуванням даних зафіксованих Оператором
системи розподілу не пізніше 5 робочих днів від останнього дня розрахункового періоду.
23. У разі тимчасового порушення роботи вузла обліку не з вини споживача електричної
енергії обсяг електричної енергії, спожитої споживачем від дня порушення вимірювань до
дня відновлення вимірювань, за згодою сторін визначається на підставі показів технічних
(контрольних) лічильників електричної енергії, а у разі їх відсутності розраховується
Оператором системи розподілу за середньодобовим обсягом споживання електричної
енергії.
24. Датою початку періоду порушення роботи вузла обліку вважається перший день
поточного розрахункового періоду, в якому було виявлено це порушення, або час та день,
зафіксовані засобом вимірювання (АСКОЕ).
25. За день відновлення вимірювання приймається день складення спільного акта про покази
лічильників електричної енергії після завершення ремонтних та налагоджувальних робіт
схеми підключення засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та їх налаштування (за
необхідності).

26. Період часу, який використовується для визначення середньодобового обсягу постачання
електричної енергії, визначається за згодою сторін.
27. У разі заміни та/або повірки лічильників електричної енергії, вимірювальних
трансформаторів струму чи напруги, за умови споживання електричної енергії упродовж
строку виконання зазначених робіт, обсяг спожитої електричної енергії визначається за
показами лічильника, що встановлений Оператором системи на заміну знятого, або за
середньодобовим обсягом споживання електричної енергії.
28. Припинення розподілу електричної енергії Споживачу здійснюються
у порядку,
визначеному Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою №
312 від 14.03.2018 (зі змінами та доповненнями) та Кодексом комерційного обліку
електричної енергії, затвердженим Постановою № 311 від 14.03.2018 (зі змінами та
доповненнями). Повідомлення про припинення розподілу електричної енергії може
надаватися споживачу:
особисто, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної
кореспонденції;
поштою рекомендованим листом;
за допомогою системи ЕДО;
телефонограмою (з обов'язковим записом у журналі телефонограм інформації щодо особи,
яка прийняла телефонограму, дати та часу отримання телефонограми);
факсом або електронною поштою (з обов'язковим записом інформації щодо особи, яка
прийняда попередження, дати та часу отримання попередження.
29. У разі виявлення представниками Оператора системи розподілу порушень вимог Правил
роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою № 312 від 14.03.2018 (зі
змінами та доповненнями), розрахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті,
здійснюється відповідно до цих Правил.
Акціонерне товариство “Харківобленерго”
Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код) № 62X1086048381446.
Адреса: вул. Плеханівська, буд. 149, м. Харків, 61037.
Телефон: (057) 740-15-12.
Електронна адреса kanc@obl.kh.energy.gov.ua.
Офіційний вебсайт: www.oblenergo.kharkov.ua.
Номер поточного рахунка:
АТ “Мегабанк” UA 583516290000000260068111646.
Номер резервного рахунка:
АТ “Мегабанк” UA 923516290000000260013111646.

