Додаток 1
до Договору електропостачальника про надання
послуг з розподілу електричної енергії
від ____________________ № __________

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ З РОЗПОДІЛУ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
2. Постачальник до 18 числа включно, місяця, що передує розрахунковому періоду, надає
Оператору системи:
- інформацію про замовлене місячне (по годинах) споживання електричної енергії за точками
обліку споживачів, обсяг електроенергії по яких визначається за допомогою автоматизованого
дистанційного зчитування облікових даних лічильників, та за точками обліку їх субспоживачів
(точки обліку споживачів група «а»);
- інформацію про замовлений обсяг купівлі електричної енергії для точок обліку споживачів
групи «б», точки обліку споживачів що не увійшли до групи «а» (прогнозний обсяг загального
місячного споживання електричної енергії).
Інформація надається на електронну адресу Оператора системи vozrte01@poe.pl.ua у форматі
«.xls» у вигляді електронного примірника документа з підписом, прирівняним до власноручного
підпису (електронним підписом) (далі – з ЕП) за формою, наведеною в таблиці 1.1.:
таблиця 1.1.
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Інформація про замовлені обсяги споживання електричної енергії за точками обліку споживачів
Постачальника _________________________
(код ЄДРПОУ ________________, ЕІС код _________)
у ______________ 2019 року оператору системи розподілу
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Всього за
місяць

кВт*год

3. Постачальник до 18 числа включно, місяця, що передує розрахунковому періоду, надає
Оператору системи замовлене місячне споживання електричної енергії власними споживачами на
електронну адресу Оператора системи orete01@poe.pl.ua у форматі «.xls» з ЕП за формою, наведеною
в таблиці 1.2.:
таблиця 1.2.

Інформація про очікуване споживання електричної енергії споживачів
Постачальника _________________________
(код ЄДРПОУ ________________, ЕІС код _________)
у ______________ 2019 року оператору системи розподілу
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
№
п/п
1
2
…

Назва споживача

Код ЄДРПОУ або
ідентифікаційний номер

ЕІС код точки
обліку

Кому сплачує за розподіл е/е Замовлені обсяги
(«Постачальник» або «ОСР»
(кВт*год)

Населення

Всього

4. Сума замовлених обсягів споживання електричної енергії за точками обліку споживачів,
надана Постачальником відповідно до таблиці 1.1. цього Порядку має відповідати сумарному

очікуваному споживанню електричної енергії, наданому Постачальником відповідно до таблиці 1.2
цього Порядку.
5. Постачальник (за вільними цінами) здійснює оплату послуг Оператора системи у формі
попередньої оплати.
Попередня оплата здійснюється до 25 числа включно місяця, що передує розрахунковому, у
розмірі вартості послуги з розподілу очікуваного споживання електричної енергії двох
розрахункових періодів за сукупністю Споживачів Постачальника, для яких згідно з обраною
Споживачем комерційною пропозицією Постачальника оплату послуг з розподілу електричної
енергії забезпечує Постачальник. Розмір попередньої оплати розраховується (визначається) за
формулою ПО=(WзамІкл х ТІкл + WзамІІкл х ТІІкл)х2, де
WзамІкл,WзамІІкл – замовлені обсяги споживання електричної енергії на відповідний
розрахунковий період І та ІІ класу відповідно, сформовані згідно даних таблиць 1.1. та 1.2, кВт*год.
ТІкл, ТІІкл – тариф на послугу з розподілу електричної енергії відповідно І та ІІ класу,
грн./кВт*год
Попередня оплата здійснюється на підставі отриманого у Оператора системи рахунка.
Оператор системи на підставі «Інформація про очікуване споживання електричної енергії
споживачів» виставляє рахунок Постачальнику на попередню оплату з урахуванням платежів,
здійснених Постачальником до моменту виставлення рахунку, та до 20 числа місяця, що передує
розрахунковому, направляє його з ЕП на електронну адресу Постачальника.
6. Постачальник універсальної послуги та Постачальник «останньої надії», що визначені
відповідно до ЗУ «Про ринок електричної енергії», в межах наданих «універсальних послуг» та
«послуг постачальника останньої надії», здійснюють оплату послуг Оператора системи у формі
планових платежів на підставі отриманого у Оператора системи рахунка у наступних обсягах та
строки:
- до 25 числа місяця, що передує розрахунковому – 25 % від вартості послуги з розподілу
очікуваного споживання електричної енергії;
- до 3 числа місяця розрахункового періоду – 25 % від вартості послуги з розподілу
очікуваного споживання електричної енергії;
- до 10 числа місяця розрахункового періоду – 25 % від вартості послуги з розподілу
очікуваного споживання електричної енергії;
- до 18 числа місяця розрахункового періоду – 25 % від вартості послуги з розподілу
очікуваного споживання електричної енергії;
Оператор системи на підставі «Інформація про очікуване споживання електричної енергії
споживачів» виставляє рахунок Постачальнику та до 20 числа місяця, що передує розрахунковому,
направляє його з ЕП на електронну адресу Постачальника універсальної послуги та Постачальника
«останньої надії».
7. У разі необхідності Постачальник може один раз до 13 числа включно розрахункового
місяця збільшити замовлений обсяг споживання електричної енергії повідомивши про це Оператора
системи електронною поштою на адресу orete01@poe.pl.ua у форматі «.xls» з ЕП за формою,
наведеною в таблиці 1.3.:
таблиця 1.3.

Скориговане очікуване споживання електричної енергії споживачів
Постачальника _________________________
(код ЄДРПОУ ________________, ЕІС код _________)
у ______________ 2019 року оператору системи розподілу
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Замовлені обсяги
(кВт*год)
1

Скориговані обсяги
(кВт*год)
2

Δ
3=2-1

8. Скориговані замовлені обсяги споживання електричної енергії споживачами в
розрахунковому місяці Постачальник надає Оператору системи один раз до 13 числа включно
розрахункового місяця електронною поштою на адресу vozrte01@poe.pl.ua у форматі «.xls» з ЕП за
формою, наведеною в таблиці 1.4.:
таблиця 1.4.
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9. «Δ» згідно таблиці 1.3. має відповідати «Δ» згідно таблиці 1.4. цього Порядку.
10. За перевищення замовлених обсягів споживання електричної енергії споживачами
Постачальника в розрахунковому місяці (відповідно до п. 2 та 3 цього Порядку з врахуванням п. 7 та
8 цього Порядку), Постачальник сплачує Оператору системи штраф у розмірі 10 % від вартості
різниці між фактичним та замовленим обсягом електричної енергії за прогнозованою оптовою
ринковою ціною на відповідний розрахунковий період.
Нараховані суми штрафу мають бути сплачені Постачальником в 5-денний термін з моменту
отримання рахунку Оператора системи.
11. Обсяг спожитої електричної енергії визначається згідно Кодексу комерційного обліку
електричної енергії.
За підсумками розрахункового місяця Оператор системи формує фактичний корисний відпуск
електричної енергії по кожному споживачу та надає його Постачальнику до 08 числа включно місяця,
наступного за розрахунковим на електронну адресу Постачальника з у форматі «.xls» з ЕП за
формою, наведеною у таблиці 1.5.:
таблиця 1.5.

Фактичний корисний відпуск електричної енергії споживачів
Постачальника _________________________
(код ЄДРПОУ ________________, ЕІС код _________)
у ______________ 2019 року оператору системи розподілу
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
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ідентифікаційний номер
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Кому сплачує за розподіл е/е Фактичні обсяги
(«Постачальник» або «ОСР»
(кВт*год)

Всього

12. Постачальник до 900 год. 9 числа, місяця наступного за розрахунковим, узгоджує фактичні
сумарні обсяги купівлі електричної енергії, у тому числі в розрізі споживачів, шляхом направлення
на електронну адресу Оператора системи orete01@poe.pl.ua файлу, за формою наведеною у п. 11
цього Порядку з ЕП. У разі неповернення Постачальником належно підтвердженого фактичного
корисного відпуску електричної енергії по кожному споживачу та відсутності заперечень, останній
вважається підтвердженим. У разі наявності заперечень (розбіжностей) фактичний корисний відпуск
електричної енергії по кожному споживачу, сформований Оператором системи приймається до

розрахунків в даному розрахунковому місяці, а розбіжності врегульовуються відповідно до Кодексу
комерційного обліку електричної енергії.
13. 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 наданих послуг за місяць та в цей же строк направляє його на електронну адресу
Постачальника з ЕП. Разом з Актом наданих послуг Оператор системи надає рахунок на оплату
фактично наданих послуг з розподілу електричної енергії.
14. Постачальник протягом трьох робочих днів, з дня отримання Акта наданих послуг,
повертає його на електронну адресу Оператора системи orete01@poe.pl.ua з ЕП. У разі неповернення
Постачальником належно підтвердженого Акта та відсутності заперечень, останній вважається
підтвердженим
15. Остаточний розрахунок за послуги з розподілу електричної енергії, оформлений рахунком
Оператора системи, здійснюються Постачальником протягом 5-ти робочих днів з дня отримання
рахунка.
У разі якщо фактичний обсяг оплати Постачальником послуг з розподілу електричної енергії
перевищує суму, зазначену в Акті наданих послуг, Оператор системи зараховує надлишок як
авансовий платіж на наступні розрахункові періоди.
16. У разі зміни тарифу на розподіл відповідно до нормативно-правових актів НКРЕКП після
здійснення Постачальником оплати послуг з розподілу електричної енергії, Оператор системи
здійснює перерахунок належної до сплати вартості розподілу електричної енергії.
Донараховані суми мають бути сплачені Постачальником в 5-денний термін з моменту
отримання рахунку 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 за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати,
компенсаційні нарахування з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних з
простроченої суми. Сума пені, компенсаційні нарахування встановленого індексу інфляції та три
відсотки річних зазначаються у розрахунковому документі окремими рядками.
18. Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена
сума коштів зараховується на поточний рахунок Оператора системи розподілу, відкритий в
уповноваженому банку.
19. Цей додаток набирає чинності з дня його підписання та укладається на строк до
01.07.2019 р.
Оператор системи
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
___________________________
___________________________

Постачальник
________________________
________________________
________________________

