
Додаток №4 

                                                                            до договору споживача про надання послуг  

                                                                     з розподілу (передачі) електричної енергії                                                                                                   

 

Порядок розрахунків 
 

1.Обсяги розподіленої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, 

який становить один календарний місяць, тобто з 01 числа місяця по 31 число цього 

місяця (або іншого останнього дня місяця) включно. 

2. Тарифи на послуги з розподілу (передачі) електричної енергії, наданих 

оператором системи  встановлюються Регулятором відповідно до затвердженої ним 

методики та оприлюднюються операторами систем у порядку та строки, визначені 

нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії. 

3.Споживач здійснює повну попередню оплату заявлених обсягів споживання 

електричної енергії на  відповідний розрахунковий період за 5 робочих днів до початку 

розрахункового періоду. 

       Щомісячні очікувані обсяги споживання електричної енергії визначаються 

відповідно до пункту 2.2. Договору і наведені  у таблиці №1 «Обсяги очікуваного 

споживання електричної енергії споживачем за місяцями, кВт*год» Додатка № 3 

Договору. 

 Остаточний розрахунок за електричну енергію, спожиту в розрахунковому 

періоді,   здійснюється Споживачем  протягом 5-ти робочих днів з дня отримання 

рахунка. 

4. Фактичний обсяг розподілу та споживання електричної енергії визначається за 

показами засобу обліку електричної енергії, які Споживач зобов'язаний щомісяця 

станом на 01 число періоду, наступного за розрахунковим  та протягом трьох 

календарних днів періоду, наступного за розрахунковим  (до 03 числа включно) 

надавати  Оператору системи розподілу у формі звіту про покази засобів обліку за 

розрахунковий  період.  

Оператор системи розподілу мають право здійснювати контрольні зняття показів 

лічильника електричної енергії Споживача. 

5. У разі ненадання Споживачем звіту про дані комерційних засобів обліку 

протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця та за 

відсутності переданої (зчитаної) з них інформації засобами дистанційної передачі 

даних, а також за відсутності контрольного огляду засобу комерційного обліку 

протягом розрахункового місяця обсяг спожитої (розподіленої) електричної енергії за 

розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням 

середньодобового споживання попереднього розрахункового місяця. 

Якщо за підсумками наступного місяця Споживач своєчасно надасть покази 

лічильника електричної енергії, визначення фактичного обсягу розподілу та 

споживання електричної енергії за період зазначеного місяця здійснюється з 

урахуванням наданих показів та показів, на які споживачем здійснено розрахунки. 

6. Оператор системи розподілу не рідше одного разу на шість місяців здійснює 

контрольне зняття показів лічильника електричної енергії та формує обсяг розподіленої 

та спожитої електричної енергії по Споживачу за розрахунковий місяць, в якому було 

здійснено контрольне зняття показань лічильника електричної енергії, з урахуванням 

його фактичних показань. 

7. У разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки 

уповноваженим представником оператора системи, від якого споживач одержує 

електричну енергію, порушень цих Правил, у тому числі фактів розкрадання 

електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності споживача або 

представника споживача оформлюється акт про порушення. 

В акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з 

посиланням на відповідні пункти цих Правил або методики визначення обсягу та 

вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором, та вихідні дані, 



необхідні для визначення обсягу необлікованої електричної енергії та/або суми 

завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, яких 

необхідно вжити для усунення допущених порушень. 

8. У разі тимчасового порушення роботи засобу обліку  обсяг електричної енергії, 

використаної споживачем від дня порушення вимірювань до дня відновлення 

вимірювань, за згодою сторін визначається на підставі показів технічних (контрольних) 

лічильників електричної енергії, а у разі їх відсутності розраховується відповідним 

ППКО за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії розрахункового 

періоду, наступного після відновлення комерційного обліку періоду, або за 

календарний період попереднього року, який відповідає періоду порушення роботи 

вузла обліку. 

 Датою початку періоду порушення роботи вузла обліку вважається перший день 

поточного розрахункового періоду, в якому було виявлено це порушення, або час та 

день, зафіксовані засобом вимірювання (автоматизованою системою обліку). 

 За день відновлення вимірювання приймається день складення спільного акта про 

покази лічильників електричної енергії після завершення ремонтних та 

налагоджувальних робіт схеми підключення засобів вимірювальної техніки  та їх 

налаштування (за необхідності). 

 

9. В усьому іншому, що не передбачено цим Порядком, сторони керуються  

Правилами роздрібного ринку електричної енергії та чинними законодавчими актами 

України. 

 

 

Оператор системи:                                                          Споживач: 

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»  

                                                                                             

 

_________________                                                         __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


