Додаток №4 до Договору споживача про надання
послуг з розподілу електричної енергії
від “____”___________ 20___ р.
о/р№_______________

Порядок розрахунків
1. Обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий місяць.

Розрахунковий місяць встановлено Споживачу з ____ числа попереднього місяця до ____
числа розрахункового (поточного) місяця. При розрахунках за фактично спожиту електроенергію
поняття «розрахунковий місяць» та «календарний місяць» вважаються прирівняними. Якщо дата
закінчення розрахункового місяцю припадає на 30 або 31 число, у місяцях, які мають меншу
кількість днів, вона переноситься на останній день місяця.
2. Покази розрахункових приладів обліку електричної енергії (лічильників) знімаються станом на 24-00
годину останнього дня розрахункового місяця.
3.Споживач, що є побутовим, надає покази лічильника згідно умов п.3.3 Договору.
4.Споживач, що не є побутовий надає Оператору системи Звіт про покази засобів обліку, за наступною
формою:

О/Р _______________________
Споживач: _______________________
Тел.: ____________________________
ЗВІТ
про покази засобів обліку
в ___________________ місяці 20___ р.
№з
п

Найменування об’єкту
приєднання

№ засобу обліку

Показник
Попере Теперіш
дній
ній

Різниця

Розрахунк
овий
коефіцієнт

Всього

Субспоживачі:

Прізвище:
Посада: _______________________

____________________
(підпис)

М.П.

Якщо термін подачі Звіту про покази засобів обліку припадає на вихідні та/ або святкові дні, Звіт про покази
засобу обліку надається в перший робочий день, що слідує за вихідними та/або святковими днями.
У разі якщо Споживач за даним Договором є Основним споживачем то він знімає та подає Оператору
системи данні приладів обліку Субспоживачів.

5. Тариф (ціна) на послугу з розподілу електричної енергії на ринку електричної енергії
встановлюються Регулятором відповідно до затвердженої ним методики, та розміщуються на
офіційному сайті Оператора системи.
6. Обсяг спожитої електричної енергії визначається згідно Кодексу комерційного обліку
електричної енергії.
7. Споживач, який згідно умов п.5.4 Договору оплачує послугу з розподілу безпосередньо
Оператору системи, зобов’язаний здійснити на поточний рахунок Оператора системи попередню
оплату за 5 операційних днів до початку розрахункового місяця в розмірі повної вартості послуги з
розподілу очікуваного обсягу споживання електричної енергії у відповідному періоді, що
визначений на основі фактичних значень обсягу розподіленої електричної енергії за відповідний
попередній період. Якщо авансовий платіж розраховується для споживача, фактичне значення
обсягу розподіленої електричної енергії якого за попередній період дорівнює 0 (або для нових
споживачів), сума авансового платежу або попередньої оплати визначається Оператором системи
на основі очікуваних або розрахункових значень обсягу розподіленої електричної енергії на
наступний період.

Додаток №4 (продовження)
8. Платежі за надання послуг з розподілу електричної енергії, послуг з компенсації перетікань
реактивної електричної енергії, пеня та інші нарахування згідно умов даного Договору, оформлені
рахунками Оператора системи, оплачуються Споживачем самостійно протягом 5-ти операційних
днів з дня отримання (формування) рахунків Споживачем.
9. У разі, якщо у платіжному документі Споживача не вказане призначення платежу Оператор
системи самостійно визначає призначення платежу.
10. За внесення платежів, передбачених цим Договором, з порушенням термінів, Споживач сплачує
Оператору системи пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу,
враховуючи день фактичної оплати та три проценти річних від простроченої суми. Споживач зобов’язаний
сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.
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.
12. За підсумками розрахункового місяця (періоду) Оператор системи оформляє та направляє (надає)
Споживачу такі документи:
акт про прийняття-передавання наданої послуги з розподілу електричної енергії
акт про прийняття-передавання наданої послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії
Оформлені належним чином Акти Споживач повертає Оператору системи у п’ятиденний термін. У разі
неповернення Споживачем належно підтвердженого Акта та відсутності заперечень, останній вважається
підтвердженим.
13. Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним або
поквартальним розподілом подаються всіма Споживачами (крім побутових) Оператору системи не пізніше
01 листопада поточного року, у порядку, встановленому Кодексом систем розподілу.
Оператор системи
____________________________
М.П. "____"_____________

20____ р.

Споживач
____________________________
М.П. "____"_____________

20____ р.

