
 

 

Додаток 4 до Договору споживача  про 

надання послуг з розподілу електричної 

енергії № _________від  «___ »______20___ 

 

Порядок розрахунків 

 
1. Розрахунки не побутового Споживача за електричну енергію здійснюються за розрахунковий період, який становить 

календарний місяць.  

Покази засобів обліку (лічильників) фіксуються Споживачем самостійно щомісяця 01 числа місяця наступного за 

розрахунковим станом на 00:00 годину. 

Споживач, що не є побутовим, самостійно подає дані про покази лічильника не пізніше 03 числа місяця, наступного за 

розрахунковим, шляхом згідно з п. 3.4 Договору. Звіт про покази засобів обліку подається за наступною формою: 

В разі наявності субспоживачів (із послідовно встановленими засобами обліку), що мають прямі договори споживача про 

надання послуг з розподілу електричної енергії, Споживач надає показники засобів обліку субспоживачів. 

2. Зчитані Оператором системи розподілу або надані споживачем покази лічильника в інший день вважаються вихідними 

даними для визначення показів лічильника на перше число календарного місяця шляхом додавання (віднімання) 

споживання, розрахованого як добуток середньодобового споживання, помноженого на кількість днів (діб) між датою 

зчитування показів та першим числом календарного місяця. Середньодобове споживання визначається виходячи з даних про 

покази лічильника, зафіксовані між двома послідовними зчитуваннями, та кількості днів між цими зчитуваннями показів. 

Дані, отримані від споживача в розрахунковому періоді, при проведенні процедур їх перевірки та у розрахунках мають 

менший пріоритет ніж виміряні дані з контрольних лічильників або дані зафіксовані представниками Оператора системи 

розподілу протягом розрахункового періоду. 

3. Обсяг розподіленої електричної енергії Оператором системи розподілу визначається як різниця показів розрахункового 

засобу обліку на кінець попереднього розрахункового періоду та початок поточного розрахункового періоду. 

 Якщо протягом розрахункового періоду контрольний показ / показ споживача не отримано, обсяг фактично спожитої 

електроенергії у поточному  розрахунковому періоді визначатиметься по середньодобовому споживанню у попередньому 

періоді. 

У разі тимчасового порушення розрахункового обліку електричної енергії не з вини споживача розрахунок за 

електричну енергію здійснюється Оператором системи розподілу за середньодобовим обсягом споживання електричної 

енергії розрахункового періоду, наступного після відновлення розрахункового обліку періоду, або за календарний період 

попереднього року, який відповідає періоду порушення роботи вузла обліку. 

4. Оплата послуг, наданих Оператором системи розподілу, здійснюється за тарифами, які встановлюється Регулятором 

відповідно до затвердженої ним методики. Тарифи на послуги Оператора системи розподілу оприлюднюються на сайті 

компанії АТ «Прикарпаттяобленерго». Розрахунки за надання послуг з розподілу електричної енергії  проводяться 

споживачем  виключно грошовими коштами на поточний рахунок Оператора системи розподілу.  

 

№ договору _____________________ 

Назва споживача:___________________________________________ 

Тел:________________________________________________ 

Звіт про покази засобів обліку 

станом на «___»___________20__р. 

№ 

з/п 
Назва об’єкту Адреса об’єкту 

ЕІС-код 

точки 

комерцій-

ного обліку 

№ 

засобу 

обліку 

 Покази засобу обліку  

 Активна     

 ЕЕ 

(споживання ) 

 Активна     

ЕЕ  

(генерація ) 

Реактивна    

ЕЕ 

(споживання) 

Реактивна 

ЕЕ 

(генерація) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

  
Субспоживачі 

 
            

                  

  

        Споживач:________________________  Звіт прийняв:____________________________ 

          ___________________________________ 

 

 _______________________________________ 

(посада, підпис, П.І.Б) 

 
(посада, підпис, П.І.Б) 

 «___»_________________20__р 

 

 «___»_________________20__р 

  

  



 

 

Вартість послуги з розподілу електричної енергії в поточному розрахунковому періоді визначається як добуток обсягу 

розподіленої електричної енергії визначеної в попередньому розрахунковому періоді та тарифу поточного розрахункового 

періоду. 

 Споживач, який згідно з умовами п.5.4 Договору самостійно оплачує послугу з розподілу електричної енергії Оператору 

системи розподілу, здійснює оплату на рахунок Оператора системи розподілу у наступному порядку: 

- до 10 числа поточного місяця - 30% вартості розподіленої електричної енергії у поточному періоді,  

- до 20 числа поточного місяця - 30% вартості розподіленої електричної енергії у поточному періоді,  

- до 25 числа поточного місяця – 40% вартості розподіленої електричної енергії у поточному періоді.  

За підсумками розрахункового періоду Оператор системи розподілу оформляє та надає (направляє) Споживачу Акт про 

прийняття-передавання наданої послуги з розподілу електричної енергії та рахунок за розподіл електричної енергії. 

Споживач проводить остаточний розрахунок за розподіл електричної енергії протягом  5 операційних днів з моменту 

отримання рахунку. 

Дата оплати рахунку (здійснення розрахунку) визначається датою, на яку були зараховані кошти на поточний рахунок 

Оператора системи розподілу. 

Оплату послуги з розподілу електричної енергії для споживачів універсальної послуги здійснює Постачальник універсальної 

послуги згідно з договором про постачання електричної енергії.                                                                                                                                                                                                                             

5. За підсумками розрахункового періоду Оператор системи розподілу оформляє та надає (направляє) Споживачу Акт про 

прийняття-передавання наданої послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії та рахунок за послуги з 

компенсації перетікань реактивної електричної енергії відповідно до Додатку 10 Договору «Порядок розрахунків за надання 

послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії». Термін оплати рахунків з надання послуг з компенсації 

перетікань реактивної електричної енергії не має перевищувати 5 операційних з дня отримання (формування) рахунків 

споживачем. Споживачам універсальної послуги рахунки за надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної 

енергії надає Електропостачальник. 
6. Оформлені належним чином Акти Споживач повертає Оператору системи розподілу у п’ятиденний термін. У разі 

неповернення Споживачем належно підтвердженого Акта та відсутності заперечень, останній вважається підтвердженим. 

7. Рахунки на оплату обсягу недоврахованої електричної енергії на підставі актів порушень, виписуються Оператором 

системи розподілу окремо та надаються Споживачу. Оплата за необліковану електричну енергію здійснюється протягом 30 

календарних днів від дня отримання рахунка. Кошти за недообліковану електричну енергію та суми збитків 

перераховуються Споживачем на поточний рахунок Оператора системи розподілу.  

8. У разі несвоєчасної оплати обумовлених Договором платежів, Оператор системи розподілу проводить Споживачу 

нарахування плати пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, 10 %річних та інфляційні збитки від розміру платежу за 

кожен день прострочення платежу, починаючи з дня наступного після дня оплати. 

9. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж Оператора 

системи розподілу та Споживача обсяг спожитої електроенергії визначається шляхом збільшення (зменшення) обсягів 

електричної енергії, визначених відповідно до показів розрахункових засобів обліку, на величину обсягу розрахункових 

втрат електроенергії у ділянці електричної мережі (з урахуванням втратних елементів – ліній електропередавання, силових 

трансформаторів, реакторів) від межі балансової належності до місця встановлення розрахункових засобів обліку. 

Розрахунки втрат виконуються на підставі галузевих нормативно-технічних  документів та оформлюються  Додатком 8 

“Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача”. 

 Втрати електричної енергії в мережах основного споживача, пов'язані з передачею електричної енергії 

субспоживачам, розраховуються  пропорційно до частки її споживання різними субспоживачами.  

 У разі повного відключення від електропостачання струмоприймачів основного споживача всі втрати електричної 

енергії у мережах основного споживача розподіляються між субспоживачами. 

10. Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним розподілом 

подаються Споживачами, в яких середньомісячне споживання електричної енергії становить 50000 кВт*год і більше, 

Оператору системи не пізніше 01 листопада поточного року, у порядку, встановленому Кодексом систем розподілу 
11. У випадку зміни статусу платника податку на додану вартість Споживачем, він зобов’язується повідомити Оператора 

системи про такі зміни протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту переходу на інший статус оподаткування. В разі 

неналежного та/або несвоєчасного повідомлення Споживач відшкодовує Оператору системи в повному обсязі заподіяні 

збитки, в тому числі і сплачені Оператором системи штрафні та фінансові санкції за порушення норм податкового 

законодавства України. 

 

Оператор системи  розподілу:  Споживач: 

АТ “Прикарпаттяобленерго” 

філія “__________________ ” 

 

Директор_____________________ 

 ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

               (посада, підпис, П.І.Б.) 

«___»__________________20___р. 

М.П. 

  

«___»__________________20___р. 

М.П. 


