
Додаток 10  

до договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії 

  

 

ПОРЯДОК 

надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії 

 

1. Оператор системи 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. Оператор системи 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. 

3. Споживач зобов’язується:  

- виконувати умови цього Договору; 

- здійснювати оплату за перетікання реактивної електричної енергії згідно з Порядком 

розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії (додаток 11 до цього Договору); 

- забезпечувати безперешкодний доступ у робочий час уповноважених представників 

Оператора системи 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 за 20 календарних днів та здійснити 

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

4. Оператор системи 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. 

5. Споживач має право: 

- на отримання від Оператора системи 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, 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. 

6. Вимірювання та облік активної та реактивної електричної енергії у Споживача, 

струмоприймачі якого приєднані до електричних мереж Оператора системи, здійснюється згідно 

з вимогами Кодексу комерційного обліку та ПРРЕЕ. 



7. На підставі показів засобів вимірювальної техніки електричної енергії у терміни 

(строки), передбачені додатками до Договору, Споживачем та Оператором системи 

оформлюється акт про обсяг переданої Споживачу електричної енергії;  

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

надаються окремо за кожною точкою обліку. 

8. Розрахунковим вважається період з першого числа розрахункового місяця до такого ж 

числа наступного місяця. 

9. Розрахунок плати за перетікання реактивної електричної енергії здійснюється 

відповідно до Методики обчислення плати та оформлюється згідно з Порядком розрахунків за 

перетікання реактивної електричної енергії. 

10. Оператор системи несе відповідальність за безперервну передачу електричної енергії 

Споживачу. 

11. Оператор системи не несе матеріальної відповідальності перед Споживачем за 

обмеження (припинення) постачання електричної енергії, яке викликане: 

1) некваліфікованими діями персоналу Споживача; 

2) умовами обмеження або припинення постачання електричної енергії у випадках, 

передбачених ПРРЕЕ; 

3) автоматичним відключенням лінії живлення внаслідок пошкодження устаткування або 

діями Споживача, які викликали спрацювання автоматики за умови справності системи 

автоматичного відключення. 

12. У разі внесення платежів, передбачених пунктом 3 цього додатку, з порушенням 

термінів (строків) Споживач сплачує Оператору системи пеню в розмірі подвійної облікової 

ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день 

фактичної оплати. Сума пені зазначається в розрахунковому документі окремим рядком. 

13. 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. 

14. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається 

Актом розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності 

Сторін та позначається на Однолінійній схемі. 

15. 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 додатку, 

вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, якщо їх неможливо вирішити 

шляхом переговорів між Сторонами, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до 

чинного законодавства. 

 

 




