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ДОДАТОК 2 
до договору електропостачальника 
про надання послуг з розподілу 
електричної енергії 

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

1. Умови визначення вартості послуг 

1.1. Вартість послуг, які надаються ОСР відповідно до цього Договору, включає в себе: 
 Вартість послуг з розподілу електричної енергії; 
 Вартість додаткових (в тому числі інформаційних) послуг; 
 Вартість послуг з відключення та підключення об’єктів споживачів. 

1.2. Вартість послуг з розподілу електроенергії Постачальнику визначається як добуток 
обсягу розподіленої електричної енергії мережами ОСР за точками комерційного обліку 
електроенергії споживачам Постачальника згідно з Додатком 3 до цього Договору та тарифу на 
розподіл електричної енергії, який діяв у розрахунковому періоді. 

 Обсяг розподіленої електроенергії Постачальнику відповідає фактичному обсягу 
електричної енергії, спожитої споживачами Постачальника за точками комерційного обліку 
електричної енергії на відповідних класах напруги. 

1.3. Вартість додаткових (в тому числі інформаційних) послуг визначається ОСР 
самостійно та не може перевищувати граничні показники, затверджені НКРЕКП. 

1.4. Вартість послуг з відключення та підключення об'єктів споживачів Постачальника 
визначається ОСР на основі методики (порядку), затвердженої НКРЕКП. 

1.5. На вартість послуг, які надаються ОСР, нараховується податок на додану вартість 
відповідно до законодавства України. 

1.6. Розрахунковим періодом для послуг, які надаються ОСР, є календарний місяць (з 
першого по останнє число включно). 

1.7. Постачальник, не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку розрахункового 
періоду, надсилає ОСР в електронному вигляді з електронним підписом уповноваженої особи 
Постачальника на електрону адресу sel@hoe.com.ua Перелік точок комерційного обліку (з ЕIС-
кодами) у відповідності до Додатку 3 до цього Договору. 

1.8. Постачальник не пізніше ніж до 15 числа (включно) місяця, що передує 
розрахунковому періоду, надає ОСР на погодження в паперовому вигляді підписане 
уповноваженою особою Постачальника та засвідчене печаткою (за наявності) Повідомлення на 
заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ на відповідний місяць. 

1.9. Обсяг заявленої електричної енергії в Переліку точок комерційного обліку (з ЕIС-
кодами) повинен відповідати обсягу електричної енергії в Повідомленні на заявлений обсяг 
купівлі електричної енергії на ОРЕ на відповідний місяць. У випадку невідповідності обсягу 
електричної енергії в Переліку точок комерційного обліку (з ЕIС-кодами) обсягу електричної 
енергії в Повідомленні на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ на відповідний 
місяць, ОСР не погоджує Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ на 
відповідний місяць, та повідомляє про це Постачальника електронними засобами зв'язку. 

1.10. Постачальник може скоригувати заявлений обсяг купівлі електричної енергії до 13-
го числа (включно) поточного розрахункового місяця за умови попередньої оплати вартості 
послуг з розподілу додатково заявленого обсягу електричної енергії шляхом надання ОСР в 
паперовому вигляді підписаного керівником (уповноваженою особою) Постачальника та 
засвідченого печаткою (за наявності) скоригованого Повідомлення на заявлений обсяг купівлі 
електричної енергії на ОРЕ на відповідний місяць. 
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1.11. Разом (одночасно) зі наданням скоригованого Повідомлення на заявлений обсяг 
купівлі електричної енергії на ОРЕ на відповідний місяць, Постачальник надсилає ОСР в 
електронному вигляді з електронним підписом уповноваженої особи Постачальника на 
електрону адресу sel@hoe.com.ua скоригований Перелік точок комерційного обліку (з ЕIС-
кодами). 

ОСР до 14-го числа (включно) поточного розрахункового місяця погоджує Постачальнику 
надане скориговане Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ на 
відповідний місяць, та повертає його Постачальнику, або повертає з зауваженнями без 
погодження. 

Скориговане Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ на 
відповідний місяць Постачальника, отримане ОСР після 13-го числа поточного розрахункового 
місяця, не розглядається та не погоджується ОСР. 

1.12. Постачальник зобов’язується: 

1.12.1. Щоденно до 09:00 години надсилати ОСР в електронному вигляді з 
електронним підписом уповноваженої особи Постачальника на електрону 
адресу sel@hoe.com.ua заявку про погодинний обсяг купівлі електроенергії в 
ОРЕ по споживачах групи «А» на наступну добу. 

1.12.2. До 8 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим, надавати ОСР в 
паперовому вигляді підписаний уповноваженою особою Постачальника та 
засвідчений печаткою (за наявності) Акт прийому-передачі електричної енергії 
з ОРЕ за розрахунковий період за встановленою формою, а також надавати 
довідку про фактичні погодинні обсяги споживання електричної енергії по всіх 
споживачах Постачальника в розрахунковому місяці, яка оформляється в 
паперовому вигляді, підписується уповноваженою особою Постачальника та 
засвідчується печаткою (за наявності). Обсяги електричної енергії, вказані в Акті 
прийому-передачі електричної енергії з ОРЕ за розрахунковий період, мають 
відповідати фактичним погодинним обсягам купівлі електроенергії по всіх 
споживачах Постачальника за розрахунковий місяць. 

1.12.3. До 9 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим, надавати ОСР для 
підписання в паперовому вигляді у двох примірниках підписаний 
уповноваженою особою Постачальника та засвідчений печаткою (за наявності) 
Акт прийому-передачі електричної енергії з ОРЕ за розрахунковий період. 

1.12.4. До 8 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим періодом, 
підписувати з ОСР Акт наданих послуг з розподілу електричної енергії, а також 
Акт наданих додаткових (в тому числі інформаційних) послуг та/або Акт 
наданих послуг з відключення та підключення об’єктів споживачів, якщо такі 
послуги надавалися в розрахунковому періоді. 

1.13. ОСР зобов'язується: 

1.13.1 Після отримання від Постачальника Акту прийому-передачі електричної енергії 
з ОРЕ за розрахунковий період (у двох примірниках) надати (повернути) один із 
примірників такого Акту, підписаний уповноваженою особою ОСР, 
Постачальнику. 

1.13.2 До 8 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим періодом, 
підписувати з Постачальником Акт наданих послуг з розподілу електричної 
енергії, а також Акт наданих додаткових (в тому числі інформаційних) послуг 
та/або Акт наданих послуг з відключення та підключення об’єктів споживачів, 
якщо такі послуги надавалися в розрахунковому періоді. 
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2. Порядок внесення платежів. 

2.1. Оплата послуг здійснюється Постачальником наступним чином: 
2.1.1 Послуги з розподілу електричної енергії оплачуються у вигляді попередньої 

оплати до 25 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому періоду, в 
розмірі 100% вартості, розрахованої згідно вимог п.1.2. та 1.5. цього Додатку до 
Договору. 
Постачальник здійснює остаточний розрахунок з ОСР за надані послуги з 
розподілу електричної енергії за розрахунковий період протягом п’яти 
банківських днів після отримання рахунку-фактури відповідно до Акту наданих 
послуг з розподілу електричної енергії, складеного ОСР та Постачальником за 
підсумками розрахункового періоду. 
Сума остаточного розрахунку визначається як різниця між вартістю 
розподіленої електричної енергії споживачам Постачальника, зазначеної в Акті 
наданих послуг з розподілу електричної енергії, та сумарною оплатою 
Постачальника за розрахунковий період. 

2.1.2. Додаткові (в тому числі інформаційні) послуги оплачуються в наступному за 
розрахунковим періодом місяці протягом п’яти банківських днів після 
отримання рахунку-фактури відповідно до Акту наданих додаткових (в тому 
числі інформаційних) послуг, складеного ОСР та Постачальником за підсумками 
розрахункового періоду, в якому надавалися такі послуги. 

2.1.3. Послуги з відключення та підключення об’єктів споживачів оплачуються в 
наступному за розрахунковим періодом місяці протягом п’яти банківських днів 
після отримання рахунку-фактури відповідно до Акту наданих послуг з 
відключення та підключення об’єктів споживачів, складеного ОСР та 
Постачальником за підсумками розрахункового періоду, в якому надавалися 
такі послуги. 

2.2. Оплата послуг здійснюється Постачальником на поточний рахунок ОСР. 
2.3. Оплата послуг з розподілу електричної енергії, додаткових (в тому числі 

інформаційних) послуг та послуг з відключення та підключення об’єктів споживачів здійснюється 
окремими платіжними дорученнями з обов’язковим зазначенням призначення платежу. 

2.4. Датою здійснення оплати є дата зарахування коштів на поточний рахунок ОСР. 
2.5. Якщо фактичний обсяг оплати Постачальником послуг з розподілу електричної 

енергії, додаткових (в тому числі інформаційних) послуг та/або послуг з відключення та 
підключення об’єктів споживачів перевищує суму, зазначену в актах наданих послуг, ОСР 
зараховує надлишок (переплату) як авансовий платіж на наступні розрахункові періоди. 

2.6. У разі порушення Постачальником термінів (строків) оплати, передбачених п. 2.1. 
цього Додатку до Договору, ОСР проводить нарахування пені та штрафу, передбачених 
Договором, а також 3% річних від суми боргу за кожен день прострочення платежу, у тому числі 
за день фактичної оплати. Сума прострочених грошових зобов’язань за цим Договором повинна 
бути сплачена Постачальником з урахуванням встановленого індексу інфляції. 

2.7. Суми пені, штрафу, 3% річних, інфляційних нарахувань перераховуються 
Постачальником на поточний рахунок ОСР. 

2.8. Суми пені, штрафу, 3% річних, інфляційних нарахувань зазначаються у 
розрахунковому документі окремим рядком та повинні бути сплачені протягом 5 (п’яти) робочих 
днів від дня отримання Постачальником рахунку на оплату. 
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3. Порядок взаємодії Сторін під час обмеження/припинення розподілу електричної енергії. 

3.1. Для обмеження (відключення) електропостачання споживача Постачальник 
звертається до ОСР не пізніше ніж за 9 (дев’ять) робочих днів до дня відключення з вимогою 
Постачальника на обмеження (відключення) об’єкта (точки комерційного обліку) споживача. У 
вимозі зазначаються дані, що ідентифікують відповідного споживача електричної енергії 
(найменування або ПІБ, код за ЄДРПОУ або РНКППО (ІПН), EIC-код ТКО, адреса об'єкта (ТКО)), 
причина (підстава) обмеження (відключення) електропостачання споживача та дата обмеження 
(відключення). 

3.2. ОСР не має права вимагати від Постачальника обґрунтування причини (підстави) 
обмеження (відключення) електропостачання споживача, якщо вона відповідає ПРРЕЕ. У 
випадках, не передбачених ПРРЕЕ, ОСР має право відхилити вимогу Постачальника, про що 
повідомляє Постачальника протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання такої вимоги. 

3.3. Якщо обмеження (припинення) постачання (розподілу) електричної енергії 
споживачу ініціює ОСР, він не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати 
обмеження (припинення) постачання (розподілу) електричної енергії надсилає споживачу 
попередження про обмеження (припинення) постачання (розподілу) електричної енергії та 
одночасно інформує про це Постачальника (крім випадку розірвання Договору з підстав, 
передбачених пп. 9.2.3. цього Договору). У разі розірвання цього Договору з підстав, 
передбачених пп. 9.2.3., ОСР звільняється від обов’язку надсилання попередження споживачам, 
повідомляє виключно Постачальника, а Постачальник самостійно повідомляє споживачів, яким 
припинено надання послуг з розподілу електричної енергії у зв’язку із розірванням цього 
Договору. 

3.4. ОСР повідомляє Постачальника про обмеження (відключення) електропостачання 
споживача після здійснення необхідних технічних заходів або про відсутність технічної 
можливості обмеження (відключення) електропостачання споживача. 

3.5. Після усунення причин (підстав) припинення електропостачання споживача 
Постачальник звертається до ОСР з вимогою на відновлення (підключення) електропостачання 
такого споживача. 

3.6. ОСР відновлює електропостачання споживача Постачальника протягом 3 (трьох) 
робочих днів у містах та 5 (п’яти) робочих днів у сільській місцевості з дати отримання вимоги 
Постачальника на відновлення (підключення) електропостачання. 

4. Порядок оформлення послуг 

4.1. ОСР після закінчення кожного розрахункового періоду складає та надає 
Постачальнику для підпису: 

4.1.1. Акт наданих послуг з розподілу електричної енергії. 
4.1.2. Акт наданих додаткових (в тому числі інформаційних) послуг, якщо такі послуги 

надавалися в розрахунковому періоді. 
4.1.3. Акт наданих послуг з відключення та підключення об’єктів споживачів, якщо 

такі послуги надавалися в розрахунковому періоді. 
4.2. Акти надаються Постачальнику в електронній або паперовій формі в залежності від 

технічних можливостей Постачальника щодо опрацювання документів. Пріоритетною формою 
надання зазначених актів є електронна. 

4.3. Найменування послуг в актах повинно бути зазначене згідно з Державним 
класифікатором продукції та послуг. 

4.4. Постачальник в п’ятиденний термін після отримання відповідних актів, але не 
пізніше закінчення 8 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, підписує їх, засвідчує 
печаткою (за наявності) та повертає ОСР. 
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