
Додаток №2 

до договору електропостачальника про 

надання послуг з розподілу електричної 

енергії № __  від __.__.____ року 

 

Порядок розрахунку за послугу з розподілу електричної енергії 
 

1. Постачальник оплачує послугу з розподілу Оператору системи, якщо згідно з 

умовами договору про постачання оплату послуги з розподілу забезпечує 

постачальник. На вартість послуг з розподілу електричної енергії нараховується 

податок на додану вартість відповідно до законодавства України. Розрахунковим 

періодом є календарний місяць. 

2. Постачальник до 16-00 год. 24 числа місяця, що передує розрахунковому, надає 

Оператору системи, в електронному вигляді, з накладанням кваліфікованого 

електронного підпису (далі – КЕП), на електронну адресу Yuliia.Lysiak@kiroe.com.ua 

повідомлення про заявлені обсяги розподілу електричної енергії мережами оператора 

системи на наступний розрахунковий період (далі – Повідомлення), згідно форми №1. 

3. У разі, якщо заявлені постачальником обсяги нижче ніж на 10% від обсягу 

очікуваного споживання електричної енергії, надані відповідно до договору 

споживача про надання послуг з розподілу, за точками розподілу споживачів, які 

входять в балансуючу групу постачальника, то Оператор системи має право за цими 

точками розподілу визначити обсяг очікуваного споживання за даними, наданими 

Споживачами. 

4. У разі ненадання Постачальником Повідомлення, до 16-00 год. 24 числа місяця, що 

передує розрахунковому періоду, обсяг електричної енергії на цей розрахунковий 

період визначається по сумарному обсягу очікуваного споживання електричної 

енергії, відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу, за точками 

розподілу споживачів, які входять в балансуючу групу постачальника. 

5. У разі зміни безпосереднього платника послуг з розподілу (Постачальника або 

споживача), який зазначається в комерційній пропозиції Постачальника, 

Постачальник зобов'язаний повідомити Оператора системи не пізніше ніж за 20 днів 

до дня застосування таких змін. 

6. Сума попередньої оплати Постачальника визначається, як добуток заявлених обсягів 

розподілу електричної енергії на відповідний період та тарифів на відповідні класи 

напруги затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг. 

7. Оператор системи виставляє рахунок, з накладанням КЕП, Постачальнику на 

попередню оплату з урахуванням платежів, здійснених Постачальником до моменту 

виставлення рахунку та надсилає його на електронну адресу Постачальника зазначену 

в заяві приєднання, яка є Додатком 1 до Договору.  

8. Постачальник протягом двох робочих днів з дати відправлення Оператором системи 

рахунку на електронну адресу Постачальника відповідно до п. 6 даного Додатку 

здійснює попередню оплату послуг з розподілу електричної енергії у розмірі 100 %. 

Датою здійснення оплати є дата, зарахування коштів на поточний рахунок Оператора 

системи. 

9. До 16-00 7 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, Оператор системи 

надсилає на електронну адресу Постачальника: 

- на узгодження фактичних обсягів розподілу електричної енергії споживачам 

Постачальника у розрахунковому періоді, у тому числі з розбивкою по площадках 

вимірювання групи «а» та групи «б», у форматі Місrosoft Ехсеl; 

- Акт узгодження фактичних обсягів розподілу електричної енергії для споживачів 

Постачальника у розрахунковому місяці у форматі Місrosoft Ехсеl з накладенням КЕП за 

формою Додатку 4 до цього Договору. 
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10. До 16-00 8 числа місяця, наступного за розрахунковим, Постачальник узгоджує 

фактичні сумарні обсяги розподілу електричної енергії споживачам Постачальника у 

розрахунковому періоді, та повертає, отриманий Акт у форматі Місrosoft Ехсеl з 

накладенням КЕП Постачальника на електронну адресу Оператора системи 

Yuliia.Lysiak@kiroe.com.ua 

11. У разі неузгодження фактичних сумарних обсягів розподілу електричної енергії 

споживачам Постачальника до вказаного в п. 9 цього Порядку терміну, фактичні 

сумарні обсяги розподілу електричної енергії споживачам Постачальника у 

розрахунковому періоді, сформовані Оператором системи, приймаються до 

розрахунків в даному розрахунковому періоді, а розбіжності врегульовуються 

відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії та Правил ринку. 

12. Оператор системи до 10 числа включно місяця, наступного за розрахунковим, за 

сукупністю Споживачів Постачальника, для яких згідно з обраною Споживачем 

комерційною пропозицією Постачальника оплату послуг з розподілу електричної 

енергії забезпечує Постачальник, оформлює Акт приймання-передачі послуг з 

розподілу електричної енергії за формою Додатку 5 до цього Договору (далі - Акт) за  

розрахунковий період та в цей же строк направляє його на електронну адресу 

Постачальника з накладанням КЕП. Разом з Актом Оператор системи надає рахунок 

на оплату фактично наданих послуг з розподілу електричної енергії 

13. Постачальник протягом трьох робочих днів, з моменту отримання Акту, повертає 

його на електронну адресу Оператора системи Yuliia.Lysiak@kiroe.com.ua з 

накладанням КЕП та на паперовому носії. У разі неповернення Постачальником 

належно підтвердженого Акту, Акт вважається підписаним у редакції Оператора 

системи, а при проведенні розрахунків та визначенні обсягів електричної енергії 

сторони керуються даними Акту у редакції Оператора системи. 

14. Якщо фактичний обсяг оплати перевищує суму зазначену в Акті, Оператор системи 

зараховує надлишок коштів, як авансовий платіж на наступні розрахункові періоди. 

15. При зміні тарифу на розподіл, відповідно до нормативно-правових актів затверджених 

НКРЕКП після здійснення Постачальником оплати послуг з розподілу електричної 

енергії, Оператору системи здійснює перерахунок належної до сплати вартості 

розподілу електричної енергії. 

16. Донарахована сума має бути сплачена в 5-ти денний термін з моменту отримання 

рахунка Оператора системи. 

17. За внесення платежів (в тому числі попередньої оплати чи планових платежів) з 

порушенням термінів, Постачальник сплачує Оператору системи пеню у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожний день прострочення 

платежу, враховуючи день фактичної оплати, а також суму боргу з урахуванням 

встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних з простроченої суми. 

Нараховані суми пені, індексу інфляції та три відсотки річних зазначаються у 

розрахунковому документі окремими рядками. 

 

 

 

 Оператор системи     Постачальник 

 (посада)      (посада) 

 

 ________________ ПІБ    _______________ ПІБ 

 МП       МП 
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        Форма №1  

 
Повідомлення про заявлений обсяг електричної енергії  на _________ 20__ рік,                                                                                 

Постачальник _____________ код ЄДРПОУ ________________  

   

          

№  

Споживачі, які здійснюють оплату послуг з розподілу ел. енергії самостійно 
Обсяги постачання, кВт∙год 

в тому числі   в тому числі 

Код 

ЄДРПОУ 
Найменування споживача EIC код точки розподілу 

група "а" група "б" 
Всього І кл ІІ кл 

    

      

 

          

                   

                   

                   

                   

№ 

Споживачі, які здійснюють оплату послуг з розподілу ел. енергії через 

Постачальника 

Обсяги постачання, кВт∙год 

в тому числі   в тому числі 

Код 

ЄДРПОУ 
Найменування споживача EIC код точки розподілу 

групи "а" групи "а" 
Всього І кл ІІ кл 

    

                   

                  

                   

                   

                   

          

 

Постачальник  

       

 

(посада) 

        

          

 

__________________________ 

       

 

   підпис                                    ПІБ 

        


