
Додаток 1 

до Договору електропостачальника про надання  
послуг з розподілу електричної енергії 

 

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ З РОЗПОДІЛУ  

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
 

1. Розрахунковим вважається період з 0000 год. 01  числа розрахункового місяця до такого 

самого числа наступного місяця.  

2. Оплата послуг з розподілу електроенергії здійснюється виключно в грошовій формі на 

розрахунковий рахунок Оператора системи на підставі виставлених Оператором системи рахунків, 

крім розрахунків, проведених відповідно до п.10 даного Додатку. 

3. Постачальник до 27 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. 6 цього Додатку, на 

поточний рахунок Оператора системи. Датою здійснення оплати є дата, на яку оплачена сума коштів 

зараховується на поточний рахунок Оператора системи.  

4. В рахунку обов'язково зазначається планований обсяг електроенергії (кВт*год) на місяць в 

цілому та вартість послуги розподілу (грн.). 

5. Планована вартість оплати послуг з розподілу на розрахунковий період визначається, як 

добуток планованих місячних обсягів розподілу та тарифів на відповідному класі напруги. 

6. Плановані місячні обсяги розраховуються Оператором системи за сукупністю споживачів 

Постачальника, як сума  обсягів розподілу електричної енергії групи «а» та «б»,  які обрали спосіб 

оплати послуги з розподілу електричної енергії через Постачальника  та визначаються за 

наступним алгоритмом: 

 6.1 Постачальник до 16-00 год. 24 числа місяця, включно, що передує розрахунковому 

періоду, надсилає «Інформацію про планове споживання електричної енергії споживачів групи «а» 

на ____________розрахунковий період 202_р.» на електронну адресу Оператора системи 

inbox@poe.pl.ua у форматі Microsoft Excel з розширенням файлу *xls з накладенням КЕП 

уповноваженої особи за формою, наведеною в таблиці 1.  

При цьому, назва файлу: необхідно вказати номер договору та період. 

Приклад: 3125/01/2022, 

де 3125 – номер договору електропостачальника; 

01/2022 – період, на який надаються планові місячні обсяги споживання електричної енергії.  

 Планові обсяги, в таблиці 1, повинні бути зазначені навпроти кожного ЕІС коду точки 

обліку / або дорівнювати 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

таблиця 1 

 Інформація про планове споживання електричної енергії споживачів групи «а»  

Постачальника _________________________ 

(код ЄДРПОУ ________________, ЕІС код _________)  

у ______________ 20___ року оператору системи 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
 

№ п/п 
Назва 

споживача 

Код ЄДРПОУ або 

ідентифікаційний 

номер 

ЕІС код точки 

обліку 

Сплачує за розподіл е/е 

«Постачальник» / 

«Споживач» 

Планові обсяги (кВт*год) 

1      

2      
…      
 Всього:     

 

mailto:inbox@poe.pl.ua


 У разі, якщо планові обсяги не надані Постачальником чи менші на величину більше ніж 

10% від фактичних за попередній розрахунковий період в розрізі ЕІС кодів точок розподілу 

споживача, Оператор системи самостійно визначає обсяг по таким ЕІС кодам на основі фактичних 

значень обсягу розподіленої електричної енергії таким споживачам за відповідний попередній 

розрахунковий період або відповідно до даних прогнозного балансу Оператора системи. 

 6.2 Інформація про очікуваний обсяг купівлі електричної енергії для точок обліку 

споживачів Постачальника групи «б», визначається Оператором системи самостійно, відповідно 

п.5.1. «Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної 

енергії електропостачальниками та операторами системи на перехідний період», затвердженого 

постановою НКРЕКП від 28.12.2018 р. № 2118 з усіма змінами та доповненнями (далі – 

Тимчасовий порядок). 

7. Про зміну способу оплати послуг з розподілу електричної енергії споживачем, що 

зазначається в комерційній пропозиції Постачальника (кому сплачує споживач за послуги з 

розподілу електричної енергії - Постачальнику чи Оператору системи), Постачальник 

зобов`язаний повідомити Оператора системи не пізніше ніж за 20 днів до дня застосування таких 

змін  попередньо сплативши додатково замовлені послуги. 

8. Оператор системи має право видавати коригуючі рахунки на здійснення попередньої оплати 

самостійно та/або у випадку: 

- зміни способу оплати споживачем послуг з розподілу електричної енергії, що 

зазначається в комерційній пропозиції Постачальника, не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку 

постачання електричної енергії новим Постачальником; 

-          зміни розрахункових планових місячних обсягів більше ніж на 10% або проведення 

процедури зміни Постачальника на протязі розрахункового періоду. 

Наданий Оператором системи рахунок підлягає сплаті протягом 2 днів. 

При здійсненні платежів Постачальник повинен вказувати у платіжному дорученні 

призначення платежу, відповідний договір та розрахунковий період. 

У разі недотримання вимог, в частині порушення термінів інформування чи не проведення 

платежів, Оператор системи має право відмовити Постачальнику у зміні способу оплати, до 

виконання ним своїх зобов’язань. 

9. Остаточна вартість послуг з розподілу визначається Оператором системи на підставі 

фактичних обсягів надання послуги з розподілу Постачальнику за класами напруги та 

відповідними тарифами. 

10. 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 забезпечує 

Постачальник. 

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. 

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.  

Виплата Оператором системи компенсації Споживачу, яка здійснюється шляхом 

урахування суми відповідної компенсації у розрахунках з Постачальником, підтверджується 

письмовим повідомленням Оператора системи Постачальнику про виплату компенсацій із 

зазначенням інформації, що передбачена Порядком № 375. 



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 п. 1 п. 5.5 Порядку № 375 для  врахування суми 

компенсації в рахунку споживача.  

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. 

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. 

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.  

 11. До 7 числа місяця, включно, наступного за розрахунковим, Оператор системи надсилає 

на електронну адресу Постачальника: 

-  на узгодження фактичні (звітні) обсяги розподілу електричної енергії споживачам 

Постачальника у розрахунковому місяці, у тому числі з розбивкою по площадках вимірювання 

групи «а» та групи «б»; 

- Акт узгодження фактичних (звітних) обсягів розподілу електричної енергії для споживачів 

Постачальника у розрахунковому місяці (далі - Акт узгодження) з  накладенням КЕП 

уповноваженої особи Оператора системи за формою Додатку 4 до цього Договору.  

12. До 8 числа місяця, наступного за розрахунковим, Постачальник узгоджує фактичні 

сумарні обсяги розподілу електричної енергії споживачам Постачальника у розрахунковому місяці 

та надсилає Оператору системи Акт узгодження з накладенням КЕП уповноваженої особи 

Постачальника. 

 У випадку не надіслання Постачальником, підписаного у порядку, який зазначений в п. 13 

цього Договору, Акту узгодження до 8 числа місяця, наступного за розрахунковим, такий Акт 

узгодження вважається погодженим та підписаним у редакції Оператора системи. 

13. У разі неузгодження фактичних сумарних обсягів розподілу електричної енергії 

споживачам Постачальника до вказаного в п. 13 цього Порядку терміну, фактичні сумарні обсяги 

розподілу електричної енергії споживачам Постачальника у розрахунковому місяці, сформовані 

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

врегульовуються відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії та Правил ринку. 

        14. 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 з КЕП  

Постачальнику. Разом з Актом наданих послуг Оператор системи надає рахунок на оплату 

фактично наданих послуг з розподілу електричної енергії. 

         15. Постачальник протягом трьох робочих днів, з дня отримання Акту наданих послуг,  

повертає його з накладенням КЕП уповноваженої особи. У разі неповернення Постачальником 

належно підтвердженого Акту, такий Акт вважається підписаним у редакції Оператора системи, а 

при проведенні розрахунків та визначенні обсягів електричної енергії сторони керуються даними 

Акту у редакції Оператора системи.  

 16. Остаточний розрахунок за послуги з розподілу електричної енергії здійснюється 

Постачальником самостійно або на підставі отриманого рахунка, але не пізніше 15 числа місяця, 

включно, наступного за розрахунковим. 

 Сума, яка була сплачена Постачальником понад повну поточну оплату вартості послуги 

з 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 розподілу, як авансовий платіж на наступний розрахунковий період.  

 17. 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 2-денний термін з моменту 

отримання рахунка Оператора системи.  

18. 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.  

Примітка: У платіжному дорученні Постачальник повинен вказувати призначення 

платежу,  номер рахунку, договору та  розрахунковий період, а саме: 

«Оплата пені за _____ (місяць, рік), згідно з умовами Договору № ____ від ____ р.», 

«Оплата інфляційних втрат  за _____ (місяць, рік), згідно з умовами Договору № ____ від 

____ р.», 

 «Оплата три відсотки річних  за _____ (місяць, рік), згідно з умовами Договору № ____ від 

____ р.».  

 У разі некоректного введення ключових значень в тексті призначення платежу, що 

унеможливлюють його безапеляційну ідентифікацію,   оплата зараховується лише на підставі 

надання листа-уточнення про зміну призначення платежу. 

 

  

 

 


