Додаток 2
до Договору електропостачальника про надання
послуг з розподілу (передачі) електричної енергії
Порядок розрахунків

1.
Постачальник оплачує послугу з розподілу (передачу) Оператору системи, якщо
згідно з умовами договору про постачання оплату послуги з розподілу (передачі) забезпечує
Постачальник. Вартість послуг Оператора системи за цим Договором для Постачальника
визначається на підставі обсягів електричної енергії і тарифів на розподіл електроенергії
Оператора системи на відповідних класах напруги, що затверджені Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (далі
- НКРЕКП). На вартість послуг з розподілу електричної енергії нараховується податок на
додану вартість відповідно до законодавства України.
2.
Оплата послуг з розподілу (передачі) здійснюється Постачальником на
розрахунковий рахунок Оператора системи.
3.
Оператор системи надає Постачальнику рахунок для оплати планованої вартості
послуг з розподілу(передачі) на розрахунковий період по групі споживачів, які обрали спосіб
оплати послуг з розподілу Постачальником на електронну пошту Постачальника (або за
письмовим зверненням Постачальника іншим прийнятним для Сторін засобом комунікації) до
12-ї години дня 22-числа місяця, що передує розрахунковому, в електронному вигляді з
накладенням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) уповноваженої особи
Оператора системи.
4.
В рахунку обов'язково зазначається планований обсяг електроенергії (кВт) на
місяць в цілому та вартість послуги розподілу (грн.).
5.
Планована вартість оплати послуг з розподілу (передачі) на розрахунковий період
визначається як добуток планованих місячних обсягів розподілу та тарифів на послуги
розподілу Оператора системи на відповідному класі напруги.
5.1 Плановані місячні обсяги розраховуються Оператором системи за сукупністю
споживачів Постачальника, які обрали спосіб оплати послуг розподілу Постачальником та
визначається на основі фактичних значень обсягу розподіленої електричної енергії таким
споживачам за відповідний попередній розрахунковий період.
5.2 Якщо заплановані місячні обсяги розраховуються для Постачальника, фактичне
значення обсягу розподіленої електричної енергії споживачам якого за попередній період
дорівнює «0» (або для нових Споживачів, які приєднались до системи розподілу), плановані
місячні обсяги визначаються на основі розрахункових значень обсягу розподілу електричної
енергії на наступний розрахунковий період, з урахуванням договірної потужності та обсягів
заявлених споживачем.
5.3 У разі незгоди Постачальника з розрахованою Оператором системи планованою
вартістю послуг з розподілу (передачі) Постачальник зобов’язаний сплатити визначену
Оператором системи вартість послугу повному обсязі та надати Оператору системи свої
обґрунтовані письмові заперечення. Наявність таких заперечень не є підставою для
відстрочення строку оплати планованої вартості послуг з розподілу (Передачі), її не оплати,
тощо. У разі прострочення Постачальником сплати авансового платежу настають наслідки
передбачені п. 6.6 Договору.
5.4 Оператор системи має право видавати коригуючі рахунки на здійснення
авансових оплат самостійно та/або у випадку завчасного звернення постачальника (не пізніше
ніж за 5 робочих днів до початку постачання електричної енергії новим постачальником та/або
зміни способу оплати споживачем послуг з розподілу) та/або зміни розрахункових планових
місячних обсягів більше ніж на 10%, в такому випадку рахунок, наданий Оператором системи,
підлягає сплаті протягом 5 днів.

5.5 Постачальник до 25 числа місяця (включно), що передує розрахунковому періоду
здійснює попередню оплату вартості послуг з розподілу електричної енергії у розмірі 100 %
обсягу електроенергії, що підлягає розподілу, розрахованого у відповідності до п. 5.1 даного
Додатку, на поточний рахунок Оператора системи. Датою здійснення оплати за виставленими
Оператором системи Постачальнику платіжними документами є дата, на яку оплачена сума
коштів зараховується на поточний рахунок Оператора системи.
5.6 Остаточна вартість послуг з розподілу визначається Оператором системи на
підставі суми обсягів розподіленої електричної енергії за кожну розрахункову добу
розрахункового періоду та тарифу на розподіл.
5.7 Оплата послуг з розподілу електроенергії здійснюється виключно в грошовій
формі на підставі виставлених Оператором системи рахунків, крім розрахунків, проведених
відповідно до п.6 даного Додатку.
5.8 Постачальник здійснює оплату за отримані послуги на підставі Акту наданих
послуг, отриманого від Оператора системи до 14-го (включно) числа місяця, наступного за
розрахунковим.
5.9 У разі наявності у Постачальника зауважень до Акту наданих послуг (при
наявності розбіжностей), наданого Оператором системи , Постачальник повідомляє про це
Оператора системи, а остаточний розрахунок за розподілену електричну енергію здійснюється
Постачальником до 17-го числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі,
визначеному в наданому Оператором системи Акті наданих послуг, з подальшим
коригуванням сплачених коштів після врегулювання розбіжностей.
5.10 При здійсненні платежів Постачальник повинен вказувати у платіжному
дорученні призначення платежу, в якому обов'язково зазначається відповідний договір, за
яким здійснюється надання послуг з розподілу, розрахунковий період.
6. Розрахунки Постачальника з Оператором системи, що пов'язані з виплатою
Оператором системи компенсації споживачам за недотримання гарантованих стандартів
якості: у випадках якщо згідно з умовами договору про постачання оплату послуги з розподілу
(передачі) забезпечує Постачальник.
6.1. Оператор системи забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів
якості надання послуг відповідно до п. 2.1 Порядку забезпечення стандартів якості
електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого
Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі – Порядок № 375). У разі недотримання
гарантованих стандартів якості надання послуг Оператор системи надає споживачу
компенсацію у розмірах, наведених у додатку 1 Порядку № 375 (за вирахуванням необхідних
сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених главою 5
Порядку № 375.
6.2. Відповідно до п. 5.1 Порядку № 375 Оператор системи надає споживачу
компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг через
Постачальника шляхом урахування суми відповідної компенсації у розрахунках з
Постачальником у порядку, визначеному пунктом 5.5 Порядку № 375. Платіж Постачальника
за надання послуг з розподілу електричної енергії - зменшується на суму компенсацій, що
виплачуються Оператором системи споживачу через Постачальника, за вирахуванням податку
на доходи фізичних осіб та військового збору у відповідності з п. 6.4 цього додатка).
6.3. Виплата Оператором системи компенсації Споживачу, яка здійснюється шляхом
урахування суми відповідної компенсації у розрахунках з Постачальником, підтверджується
письмовим повідомленням Оператора системи до Постачальника про виплату компенсацій із
зазначенням інформації, що передбачена Порядком № 375.
6.4. Оператор системи у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого
стандарту якості надання послуг повідомляє Постачальника, що здійснює постачання
електричної енергії відповідному споживачу, інформацію передбачену пп. 1 п. 5.5 Порядку
№ 375 для врахування суми компенсації в рахунку споживача.

6.5. На підставі цього повідомлення Постачальник враховує в рахунках споживачів
суми компенсації від Оператора системи за неякісно надану послугу в якості оплати за
спожиту електричну енергію Споживача.
6.6. На підставі цього повідомлення Постачальник фіксує грошову суму вимоги до
Оператора системи, на яку зменшує платіж за надання послуг з розподілу електричної енергії,
а Оператор системи повинен врахувати в розрахунках за надання послуг розподілу споживачам
Постачальника, що входять в балансуючу групу Постачальника відповідно до цього договору,
яка погашається шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.
6.7. За результатами проведення зарахування зустрічних однорідних вимог Оператор
системи та Постачальник визначають остаточну суму платежу за надання послуг з розподілу
електричної енергії Оператором системи. Грошова сума зарахування зустрічних однорідних
вимог, що пов’язана з виплатою компенсації Оператором системи споживачам, є іншим видом
компенсації за надання послуг Оператором системи Постачальнику відповідно до цього
договору.
7.
Сума, яка була сплачена Постачальником понад повну поточну оплату вартості
розподілу електричної енергії за розрахунковий місяць, зараховується Оператором системи, як
погашення заборгованості за послугу з розподілу електричної енергії, з найдавнішим терміном
її виникнення, з урахуванням ПДВ. У випадку відсутності простроченої заборгованості, сума,
яка була сплачена Постачальником в розрахунковому місяці понад повну поточну оплату
вартості послуги з розподілу електричної енергії за розрахунковий період, зараховується
Оператором системи, як авансовий платіж на наступний розрахунковий період.
8.
У разі зміни тарифу на розподіл електричної енергії відповідно до нормативноправових актів НКРЕКП після здійснення Постачальником оплати послуг з розподілу
електричної енергії, Оператор системи може здійснювати перерахунок належної до сплати
вартості послуг з розподілу електричної енергії та, за необхідності, виставляти окремий
рахунок Постачальнику або включати таку вартість в рахунок на сплату остаточної вартості
послуг з розподілу за розрахунковий період.
9.
Донараховані суми (за виключенням вартості послуг з розподілу електричної
енергії, що сплачується споживачем Постачальника безпосередньо оператору системи за
договором споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії) мають
бути сплачені Постачальником в 5-денний термін з моменту отримання рахунку від Оператора
системи.
10. За підсумками розрахункового періоду складається та підписується кожною
Стороною Договору Акт наданих послуг з розподілу електричної енергії та інші необхідні
документи.
11. Оператор системи надсилає Постачальнику електронною поштою (або за
письмовим зверненням Постачальника іншим прийнятним для Сторін засобом комунікації) до
12 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим, Акт наданих послуг з розподілу
електричної енергії.
12. Оператор системи до 14 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим,
надсилає Постачальнику поштою (або за письмовим зверненням Постачальника іншим
прийнятним для Сторін засобом комунікації) Акт наданих послуг з розподілу електричної
енергії, підписаний зі свого боку, у двох примірниках.
13. Постачальник в триденний термін після отримання Акту наданих послуг з
розподілу електричної енергії зі свого боку підписує його у двох примірниках та надсилає
Оператору системи один примірник поштою (або за письмовим зверненням Постачальника
іншим прийнятним для Сторін засобом комунікації).
14. Якщо Постачальник не надіслав у зазначений термін Оператору системи
підписаний зі свого боку Акт наданих послуг з розподілу електричної енергії, то з наступного
розрахункового місяця після виконання дій у відповідності до даного пункту вступає в силу
такий порядок: Оператор системи надсилає Постачальнику поштою до 14 числа місяця,
наступного за розрахунковим, Акт наданих послуг з розподілу електричної енергії, не

підписаний зі свого боку. Постачальник підписує Акт у двох примірниках і направляє їх на
адресу Оператора системи. Оператор системи в триденний термін після отримання Актів зі
свого боку підписує їх у двох примірниках та надсилає Постачальнику один примірник
поштою. Такий порядок зберігається до повернення Оператору системи всіх Актів, які були
направлені на адресу Постачальника.
15. При передачі електронною поштою інформації та документів, що передбачені
цим Договором, Сторона, що приймає повідомлення, забезпечує підтвердження його прийому
(читання) з використанням відповідних опцій електронної пошти.
Оператор системи розподілу

________________________________

Постачальник

________________________________

(посада, П.І.Б., підпис)

(посада, П.І.Б., підпис)

«____»____________________ 20__ р.

«____»____________________ 20__ р.

