
Додаток 1 ПОН 

до Договору електропостачальника про надання  
послуг з розподілу електричної енергії 

 
ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ З РОЗПОДІЛУ  

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПОСТЧАЛЬНИКОМ «ОСТАННЬОЇ НАДІЇ» 

 

1. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 

 

2. Оператор системи до 2 числа включно розрахункового місяця надає Постачальнику 

«останньої надії» прогнозоване місячне споживання електричної енергії споживачами Постачальника 

«останньої надії», сформоване на підставі п.2.4.3 ПРРЕЕ, на електронну адресу Постачальника 

«останньої надії», зазначену у документах, отриманих Оператором системи, у форматі Microsoft Excel 

з ЕП за формою, наведеною в таблиці 1.1.ПОН:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

3.  Постачальник «останньої надії», що визначений відповідно до ЗУ «Про ринок електричної 

енергії», в межах наданих «послуг постачальника останньої надії», здійснює оплату послуг Оператора 

системи у формі планових платежів на підставі отриманого у Оператора системи рахунка у наступних 

обсягах та строки: 

- до 5 числа розрахункового періоду – 25 % від вартості послуги з розподілу прогнозованого 

споживання електричної енергії; 

- до 10 числа розрахункового періоду – 25 % від вартості послуги з розподілу прогнозованого 

споживання електричної енергії; 

-  до 15 числа розрахункового періоду – 25 % від вартості послуги з розподілу прогнозованого 

споживання електричної енергії; 

- до 20 числа розрахункового періоду – 25 % від вартості послуги з розподілу прогнозованого 

споживання електричної енергії; 

Оператор системи на підставі «Інформація про прогнозоване споживання електричної енергії 

споживачів» виставляє рахунок Постачальнику «останньої надії» та до 2 числа місяця  розрахункового 

періоду направляє його з ЕП на електронну адресу Постачальника «останньої надії». 
 

4. Обсяг спожитої електричної енергії визначається згідно Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії. 

 

5. До 1600 7 числа місяця, наступного за розрахунковим, Оператор системи надає Постачальнику 

«останньої надії» на узгодження фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії Постачальником 

«останньої надії» у розрахунковому місяці, у тому числі з розбивкою по площадках вимірювання групи 

«а» та групи «б». 

До 1600 8 числа місяця, наступного за розрахунковим, Оператор системи та Постачальник 

«останньої надії» узгоджують фактичні сумарні обсяги купівлі електричної енергії Постачальником 

«останньої надії» у розрахунковому місяці. 

 

 

таблиця 1.1.ПОН 

 Інформація про прогнозоване споживання електричної енергії споживачів  

Постачальника «останньої надії» 

(код ЄДРПОУ ______________, ЕІС код ____________)  

у ______________ 20____ року  

 
 

№ 

п/п 
Назва споживача 

Код ЄДРПОУ або 

ідентифікаційний номер 
ЕІС код точки обліку 

Прогнозовані  

обсяги (кВт*год) 

1     

2     
3     
…     
   Всього  

 



6. У разі неузгодження фактичних сумарних обсягів купівлі електричної енергії Постачальником 

«останньої надії» до вказаного в п. 6 цього Порядку терміну, фактичні сумарні обсяги купівлі 

електричної енергії Постачальником «останньої надії» у розрахунковому місяці, сформовані 

Оператором системи, приймається до розрахунків в даному розрахунковому місяці, а розбіжності 

врегульовуються відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії 

 

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

Споживачів Постачальника «останньої надії» оформлює Акт наданих послуг за місяць та в цей же 

строк направляє його на електронну адресу Постачальника «останньої надії» з ЕП. Разом з Актом 

наданих послуг Оператор системи надає рахунок на оплату фактично наданих послуг з розподілу 

електричної енергії. 

 

8. Постачальник «останньої надії» 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 «останньої надії» належно підтвердженого Акта та відсутності 

заперечень, останній вважається підтвердженим.  

 

9. Остаточний розрахунок за послуги з розподілу електричної енергії, оформлений рахунком 

Оператора системи, здійснюються Постачальником «останньої надії» протягом 5-ти робочих днів з дня 

отримання рахунка. 

У разі якщо фактичний обсяг оплати Постачальником «останньої надії» послуг з розподілу 

електричної енергії перевищує суму, зазначену в Акті наданих послуг, Оператор системи зараховує 

надлишок як авансовий платіж на наступні розрахункові періоди. 

 

10. У разі зміни тарифу на розподіл відповідно до нормативно-правових актів НКРЕКП після 

здійснення Постачальником «останньої надії» оплати послуг з розподілу електричної енергії, Оператор 

системи здійснює перерахунок належної до сплати вартості розподілу електричної енергії. 

Донараховані суми мають бути сплачені Постачальником «останньої надії» в 5-денний термін з 

моменту отримання рахунку Оператора системи. 

 

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

термінів, Постачальник «останньої надії» 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. 

 

12. 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. 
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