
 
Додаток 10 

до договору споживача 

№________ від «____»_______________20___р 

про надання послуг з розподілу електричної енергії 

ДОГОВІР 

про надання послуг із забезпечення перетікань 

реактивної електричної енергії 

       м. Новояворівськ                                                                                    «______»________________ 20___р. 
 

Філія “Новояворівські електромережі” Товариства з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Тепло”, що 

здійснює діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг згідно постанови від 09.07.2020 року № 1269 (далі - Оператор системи розподілу), в особі 

__________________________________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі, __________________________________________________________________________________ 
(довіреність або установчі документи Оператора системи розподілу) 

та, _______________________________________________________________________________________________ 
(найменування, організаційно-правова форма споживача) 

що здійснює діяльність на підставі _____________________________________________________(далі - Споживач), 
(установчі документи споживача) 

в особі ________________________________________________________________________________________, 
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі_____________________________________________________________________(далі - Сторони), 
(довіреність або установчі документи Споживача) 

уклали цей договір про надання послуг з забезпечення перетікань реактивної електричної енергії (далі - Договір) 

про таке. 

1. Предмет Договору 

1.1. Оператор системи розподілу надає послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії до 

електроустановок споживачів, що експлуатують електромагнітно незбалансовані установки з неефективним 

співвідношенням активної і реактивної потужності, а Споживач вживає вичерпних технологічних заходів щодо 

компенсації перетікань реактивної електричної енергії у своїх електричних мережах та/або здійснює оплату 

Оператору системи за перетікання реактивної електричної енергії згідно з умовами цього Договору та додатками 

до нього, що є його невід’ємними частинами. 

2. Зобов'язання Сторін 

2.1. Оператор системи розподілу зобов'язується: 

• виконувати умови цього Договору; 

• надавати на території здійснення ліцензованої діяльності послуги із забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії до електроустановок споживачів; 

• забезпечувати безперешкодний доступ у робочий час представників Споживача до розрахункових вузлів 

обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах Оператора системи розподілу. 

2.2. Споживач зобов'язується: 

• виконувати умови цього Договору; 

• здійснювати оплату за перетікання реактивної електричної енергії згідно з Порядком розрахунків за 

перетікання реактивної електричної енергії (додаток 1 до цього Договору); 

• забезпечувати безперешкодний доступ у робочий час уповноважених представників Оператора системи 

розподілу до розрахункових вузлів обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах Споживача; 

• у разі припинення споживання електричної енергії внаслідок звільнення Споживачем займаного об'єкта 

повідомляти про це Оператора системи розподілу за 20 календарних днів та здійснити повний розрахунок 

згідно з умовами цього Договору до дня звільнення об'єкта включно. 

3. Права Сторін 

3.1. Оператор системи розподілу має право: 

• на отримання від Споживача плати за перетікання реактивної електричної енергії, визначеної відповідно до 

Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затвердженої центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному 

комплексі (далі — Методика обчислення плати); 

• на доступ до розрахункових вузлів обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах Споживача, для 



 
зняття показів, замірів потужності в години максимуму навантаження енергосистеми та для виконання 

інших робіт відповідно до цього Договору. 

3.2. Споживач має право: 

• на отримання від Оператора системи розподілу інформації щодо порядку визначення плати за перетікання 

реактивної електричної енергії; 

• на доступ до розрахункових вузлів обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах Оператора 

системи розподілу, для зняття показів, замірів потужності в години максимуму навантаження 

енергосистеми та для виконання інших робіт відповідно до цього Договору; 

• на встановлення засобів вимірювальної техніки реактивної електричної енергії та впровадження 

технологічних заходів на вирішення питань з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, 

спрямовані на забезпечення електромагнітної збалансованості електроустановок Споживача; 

• на відшкодування згідно з чинним законодавством збитків, заподіяних унаслідок порушення його прав. 

4. Вимірювання та облік електричної енергії та порядок розрахунків 

4.1. Вимірювання та облік активної та реактивної електричної енергії у Споживача, струмоприймачі якого 

приєднані до електричних мереж Оператора системи розподілу, здійснюється згідно з вимогами Кодексу 

комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі 

- ККОЕЕ), та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 

2018 року № 312 (далі - ПРРЕЕ). 

4.2. На підставі показів засобів вимірювальної техніки електричної енергії у терміни (строки), передбачені 

Договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, Споживачем та Оператором системи 

розподілу оформлюються такі документи: 

• акт про обсяг переданої Споживачу електричної енергії; 

• акт результатів замірів електричної потужності. 

За наявності вводів на різних ступенях напруги та різних системах обліку значення показів надаються окремо 

за кожною точкою обліку. 

4.3. Розрахунковим вважається період з 1 числа розрахункового місяця до такого ж числа наступного місяця. 

4.4. Розрахунок плати за перетікання реактивної електричної енергії здійснюється відповідно до Методики 

обчислення плати та оформлюється згідно з Порядком розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії ( 

Додаток 1 до цього Договору). 

4.5. У разі виникнення у Споживача заборгованості за цим Договором Сторони за взаємною згодою та у порядку, 

передбаченому чинним законодавством, укладають договір щодо реструктуризації заборгованості. При цьому 

оформлюється графік погашення заборгованості. У разі відсутності графіка погашення заборгованості та при 

відсутності у платіжному документі у реквізиті призначення платежу посилань на період, за який здійснюється 

оплата або перевищення суми платежу, необхідної для цього періоду, ці кошти, перераховані Споживачем, 

Оператор системи розподілу має право зарахувати як погашення існуючої заборгованості цього Споживача з 

найдавнішим терміном (строком) її виникнення. 

Укладення Сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє 

Споживача від оплати поточних платежів. 

5. Відповідальність Сторін 

5.1. Оператор системи розподілу несе відповідальність за безперервну передачу електричної енергії Споживачу. 

5.2. Оператор системи розподілу не несе матеріальної відповідальності перед Споживачем за обмеження 

(припинення) надання послуг з розподілу електричної енергії, яке викликане: 

• некваліфікованими діями персоналу Споживача; 

• умовами обмеження або припинення надання послуг з розподілу електричної енергії у випадках, 

передбачених ПРРЕЕ; 

• автоматичним відключенням лінії живлення внаслідок пошкодження устаткування або діями Споживача, 

які викликали спрацювання автоматики за умови справності системи автоматичного відключення. 

5.3. У разі внесення платежів, передбачених пунктом 2.2 глави 2 цього Договору та Додатком 1 до цього Договору, 

з порушенням термінів (строків) Споживач сплачує Оператору системи розподілу пеню в розмірі подвійної 

облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної 

оплати. Сума пені зазначається в розрахунковому документі окремим рядком. 

6. Обставини непереборної сили 

6.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, 

якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать: 

• виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, 

землетрус,пожежа, просідання, зсув ґрунтів); 

• непередбачувані ситуації, викликані діями Сторони, що не є Оператором системи розподілу і Споживачем 

електроенергії (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, 

терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK39799.html%23_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6381.html%23_blank


 
протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух); 

• умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язаними з ліквідацією 

наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбачуваними ситуаціями що 

перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково; 

• будь-які інші обставини, які мають стихійний характер виникнення та їх наслідки об'єктивно не залежать 

від волі сторін та перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково. 

Термін (строк) виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на період дії обставин 

непереборної сили. 

6.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили, має 

письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість та ймовірну дату припинення дії обставин 

непереборної сили. 

6.3. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідною довідкою, виданою Торгово- 

промисловою палатою України. 

7. Строк договору 

7.1. Цей Договір укладається строком на один рік, набирає чинності з дня його підписання та вважається 

продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку одна із Сторін не повідомить 

іншу про відмову від цього Договору або його перегляд. Договір може бути розірвано і в інший термін (строк) за 

ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, встановленому чинним законодавством. 

8. Інші умови 

8.1. У разі розташування розрахункових засобів вимірювальної техніки електричної енергії, які перебувають на 

балансі однієї із Сторін, на території іншої Сторони, Сторони зобов'язуються допускати представників іншої 

Сторони на свою територію кожного разу у випадку настання потреби у доступі до засобів вимірювальної техніки. 

8.2. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається Актом розмежування 

балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності Сторін (додаток 6 до Договору споживача 

про надання послуг з розподілу електричної енергії) та позначається на Однолінійній схемі (додаток 7 до Договору 

споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії). 

8.3. Додатки до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, та Додаток до цього 

Договору є його невід'ємними частинами. 

8.4. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими 

особами. 

8.5. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, 

організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін. 

8.6. Суперечки щодо технічних питань розв'язуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, згідно з чинним законодавством. Усі 

інші суперечки, що випливають з цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, 

якщо їх неможливо вирішити шляхом переговорів між Сторонами, вони вирішуються в судовому порядку 

відповідно до чинного законодавства. 

8.7. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у 

Оператора системи розподілу, другий - у Споживача. 

9. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 
Оператор системи розподілу Споживач

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Нафтогаз Тепло» 
Код ЄДРПОУ: 42399765 

Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код) 

 № _____________________________________ 

Адреса: Юридична адреса: 04116, м. Київ,  

вул. Шолуденка, 1 

Фактична адреса: 03150, м. Київ, 

 вул. Велика Васильківська, 55-Г 

Телефон (044) 437 00 43  

Електронна адреса та офіційний веб-сайт: 

info@naftogazteplo.com.ua,  http://www.naftogazteplo.com.ua/  

Номер поточного рахунка:  

UA _____________________________________ 

ІПН ____________________________________ 

Місцезнаходження Філії: Україна, 81054, Львівська обл., 

Яворівський район, місто Новояворівськ, 

 вул. Тараса Шевченка, будинок 17А. 

 

mailto:info@naftogazteplo.com.ua
http://www.naftogazteplo.com.ua/

