Додаток 4
до Правил роздрібного
ринку електричної енергії

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної
енергії
Дочірнє підприємство електричних мереж приватного акціонерного товариства
«Атомсервіс» (ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс») (далі - Оператор системи), який діє на підставі ліцензії
на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої відповідно
постанови НКРЕКП від 20.11.2018 року №1467 в особі директора Дробота Олександра Васильовича,
що діє на підставі Статуту
1. Загальні положення
1.1. Цей договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії
(надалі - Договір) є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови розподілу
електричної енергії споживачам електропостачальника (надалі - Постачальник) як послуги Оператора
системи. Укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України
шляхом приєднання Постачальника до умов цього договору згідно з заявою-приєднання, що є
додатком 2 до цього Договору.
1.2 Умови Договору є однаковими
для всіх електропостачальників та розроблені відповідно до Закону України "Про ринок електричної
енергії" та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14
березня 2018 року N 312 (далі - ПРРЕЕ).
Далі за текстом цього Договору Оператор системи та Постачальник іменуються Сторона, а разом - Сторони.
2. Предмет Договору
2.1.Оператор системи надає послуги з розподілу електричної енергії за сукупністю споживачів,
які входять до групи Постачальника згідно з реєстром за ЕІС-кодами споживачів та їх точками
вимірювання. Реєстр ведеться Оператором системи в електронному вигляді.
Оператор
системи забезпечує надання послуг з розподілу (передачі) в обсязі, необхідному та достатньому для
виконання Постачальником функції відповідного суб’єкта роздрібного ринку електричної енергії, та
надання інших послуг, зокрема з відключення та підключення споживачів.
2.2. Постачальник здійснює придбання та
оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії згідно з умовами глави 3 цього Договору за
сукупністю споживачів Постачальника, які згідно з умовами договорів про постачання електричної
енергії (комерційних пропозицій Постачальника) здійснюють оплату послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії через Постачальника, та інших послуг Оператора системи згідно з порядком
розрахунків, який є додатком 1 до цього Договору.
2.3. Договір Постачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії є
постійно діючим у частині організаційних питань забезпечення доступу Постачальника до
електричних мереж оператора системи, інформаційного обміну між сторонами, обліку та розрахунків,
забезпечення процедури зміни Постачальника споживачем, порядку взаємодії у випадках припинення
(обмеження) та відновлення електропостачання споживача (субспоживачів), які безпосередньо
приєднані до мереж Оператора системи, так і основних споживачів, інших процедур, пов'язаних із
забезпеченням електропостачання.
3. Ціна договору
3.1. Ціна послуг з розподілу (передачі) визначається згідно з Порядком встановлення
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії (Порядком встановлення
(формування) тарифів на послуги з передачі електричної енергії), затвердженим Регулятором.
Ціна інших послуг визначається згідно з калькуляціями, розрахованими на підставі Методики

розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж
ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю, затвердженої
Регулятором.
3.2. Вартість договору
складає вартість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії за сукупністю споживачів
Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних
пропозицій Постачальника) послуги з розподілу (передачі) електричної енергії придбаває
Постачальник, та вартість інших послуг згідно з договором.
3.3. Розрахунковим періодом для
цілей цього Договору є календарний місяць.
3.4. Оплата (придбання) послуг з
розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється Постачальником у формі попередньої оплати, у
тому числі плановими авансовими платежами.
3.5. Оплата послуг з розподілу електричної
енергії здійснюється Постачальником на поточний рахунок Оператора системи.
4. Зобов'язання Сторін
4.1. Оператор системи зобов'язується:
виконувати умови цього Договору, та надавати Постачальнику недискримінаційний доступ до
електричних мереж на території здійснення ліцензованої діяльності Оператора системи з метою
постачання електричної енергії споживачам;
відображати
інформацію, передбачену главою 3 цього Договору, та суми, що підлягають сплаті за надання послуг з
розподілу електричної енергії Постачальником, на особовому рахунку споживача Постачальника;
забезпечувати утримання електричних
мереж в належному стані для задоволення потреб споживача Постачальника в електричній енергії;
здійснювати розподіл електричної енергії споживачу Постачальника
із дотриманням показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами;
надавати Постачальнику інформацію про послуги, пов'язані з розподілом електричної енергії,
та про терміни обмежень і відключень (додаток 4 до цього Договору);
надавати
Постачальнику інформацію про зміну тарифу (ціни) на послугу з розподілу електричної енергії не
пізніше ніж за 20 календарних днів до введення її в дію шляхом відправлення електронного
повідомлення на електронну адресу зазначену в Заяві-приєднання; повідомляти Постачальника про
зміну споживачем електропостачальника електричної енергії шляхом відправлення електронного
повідомлення на електронну адресу зазначену в Заяві-приєднання;
обмежувати розподіл за об'єктами споживачів Постачальника на час
і дату, визначену у вимозі Постачальника про обмеження (відключення) відповідного об'єкта
споживача (додаток 4 до цього Договору);
надавати Постачальнику необхідну інформацію для виконання останнім зобов'язань за
договором постачання;
надавати
Постачальнику для підписання Акти приймання-передачі наданих послуг.
4.2. Постачальник зобов'язується:
виконувати
умови цього Договору;
здійснювати придбання та оплату
послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у повному обсязі згідно з умовами глави 3 цього
Договору за сукупністю споживачів Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання
електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) оплату (придбання) послуг з розподілу
(передачі) електричної енергії забезпечує Постачальник, та інших платежів, необхідність яких
випливає з умов цього Договору;
повідомляти Оператора системи про технічні характеристики (умови) комерційних пропозицій
Постачальника;
надавати Оператору
системи інформацію в порядку та у строки, передбачені Тимчасовим порядком визначення обсягів
купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та
операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної
енергії, затвердженим Регулятором;
підписувати надані Оператором
системи Акти приймання-передачі наданих послуг та повертати один примірник Оператору системи.
4.3. Сторони виконують інші обов'язки, передбачені
ліцензійними умовами та ПРРЕЕ.

5. Права Сторін
5.1. Оператор системи має право:
на
отримання від Постачальника своєчасної оплати за надання послуги з розподілу (передачі)
електричної енергії Споживачу, оплати послуг з відключення та підключення об'єктів споживачів
Постачальника та інших послуг передбачених даним Договором;
на отримання від
Постачальника своєчасної оплати за надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії
споживачам Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії
(комерційних пропозицій Постачальника) оплату (придбання) послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії забезпечує Постачальник, оплати послуг з відключення та підключення об'єктів
споживачів Постачальника та інших послуг, передбачених порядком розрахунків.
5.2. Постачальник має право:
на отримання інформації щодо обсягу та якості електричної енергії,
умов та фактичних режимів її розподілу, тарифів (цін), порядку оплати за переліком споживачів
балансуючої групи Постачальника;
на отримання інформацій щодо ініціювання зміни електропостачальника споживачем;
на отримання інформації щодо існуючої заборгованості на особовому рахунку споживача
Постачальника;
подавати Оператору системи звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості
електропостачання та якості електричної енергії, та отримувати в установленому законодавством
порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення Оператором системи
причин скарг.
5.3.
Сторони мають інші права, передбачені ліцензійними умовами та ПРРЕЕ.
6. Відповідальність сторін
6.1. Оператор системи несе відповідальність за розподіл електричної енергії споживачам
Постачальника:
в обсягах та із забезпеченням договірної величини потужності, визначеними згідно з вимогами
договорів споживача про надання послуг з розподілу;
із
дотриманням вимог щодо фактичної категорії надійності електрозабезпечення об'єктів споживачів
Постачальника;
із
дотриманням
показників якості електричної енергії на межі балансової належності електромереж.
6.2. Оператор системи несе
відповідальність за збитки, заподіяні Постачальнику у разі розподілу електричної енергії, параметри
якості якої не відповідають показникам, визначеним державними стандартами, або у разі припинення
чи обмеження електропостачання із порушенням ПРРЕЕ - у розмірі і порядку, визначених відповідно
до законодавства.
6.3. Оператор системи не несе відповідальності за збитки, заподіяні
Постачальнику внаслідок припинення або обмеження електропостачання споживачу Постачальника,
здійсненого у встановленому ПРРЕЕ порядку.
6.4. Оператор системи не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання
електричної енергії, відпуск електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам,
зазначеним у договорі, або за збитки заподіяні Постачальнику, якщо доведе, що вони виникли не з
його вини, а з вини споживача Постачальника або внаслідок дії обставин непереборної сили.
6.5. Обсяги електричної енергії,
використані споживачем Постачальника після дати, зазначеної Постачальником у вимозі про
відключення покладаються на втрати Оператора системи.
6.6. За внесення платежів, передбачених цим Договором, з
порушенням термінів, визначених порядком розрахунків, Постачальник сплачує Оператору системи
пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України за кожний день прострочення
платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається у окремому розрахунковому
документі. Додатково Постачальник сплачує Оператору системи штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від
суми простроченої понад 30 (тридцять) днів заборгованості.
6.7.
Постачальник не несе відповідальності перед Оператором системи відповідно до вимог пункту 6.6 цієї
глави, якщо доведе, що порушення виникли з вини Оператора системи, споживача або внаслідок дії
обставин непереборної сили.
6.8. У разі виявлення
однією із Сторін порушень умов Договору іншою стороною, за які законодавством передбачене

застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на
місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох
Сторін у двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має
право внести до акта свої зауваження.
Сторона, яка виявила порушення
своїх прав, зобов'язана попередити іншу Сторону про необхідність складення акта. Сторона, яка
здійснила таке порушення, не може без поважних причин відмовитись від складення та підписання
відповідного акту.
У разі відмови Сторони, що здійснила
порушення, від підписання акта, в акті робиться запис про відмову. Якщо акт на місці складення
підписали не менше 3 уповноважених представників Сторони, що складала акт, такий акт вважається
дійсним.
7. Обставини непереборної сили.
7.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за
цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили, що перешкоджають
виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково. Наявність обставин непереборної сили
підтверджується відповідною довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України. Строк
виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин
непереборної сили.
7.2. Сторона, для якої
виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має не пізніше
ніж через 5 днів письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість та вірогідну дату
припинення дії обставин непереборної сили.
8. Порядок обмеження та припинення розподілу
8.1. Розподіл електричної енергії споживачу Постачальника може бути обмежено або
припинено Оператором системи згідно з умовами Договору споживача про розподіл електричної
енергії. Про заплановане та/або фактично застосоване обмеження Постачальник повідомляється у
порядку визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії.
8.2. За вимогою Постачальника Оператор системи забезпечує обмеження та відновлення
розподілу електричної енергії Споживачу на зазначену у вимозі дату (додаток 4 до цього Договору) з
дотриманням п.11.5.8., 11.5.12., 11.5.19. Кодексу системи розподілу та п. 7.5. Правил роздрібного
ринку електричної енергії.
9. Строк договору
9.1. Цей Договір набирає чинності з дня приєднання Постачальника до умов цього Договору і
діє до кінця поточного року, якщо інший строк не зазначено в заяві-приєднання. Договір вважається
щоразу продовженим на наступний календарний рік, якщо протягом останнього місяця поточного
року жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.
9.2. Цей Договір може бути розірвано і в
інший строк за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України.
9.3. Дія цього Договору достроково припиняється у
разі:
припинення Постачальником діяльності на ринку електричної енергії;
отримання
Оператором
системи
документального
підтвердження
факту
неплатоспроможності Постачальника, призупинення дії або анулювання ліцензії Постачальника.
У разі припинення дії цього Договору він припиняє свою дію в частині надання (придбання)
послуг з розподілу електричної енергії на об'єкти споживачів Постачальника, а в частині виконання
фінансових зобов'язань Сторін (які виникли на дату припинення цього Договору) - продовжують діяти
до повного взаєморозрахунку між Сторонами.
9.4. Зміни (доповнення) до
основної частини цього Договору (крім додатків) можуть бути внесені шляхом змін (доповнення)
публічного договору приєднання Оператора системи, тобто шляхом поширення цих змін (доповнень)
на всіх постачальників за публічним договором приєднання.
Зміни (доповнення) до основної частини цього Договору
набирають чинності не раніше ніж за 30 календарних днів від надіслання письмової пропозиції, крім
випадків, якщо інший строк чи термін буде визначений домовленістю Сторін або актом законодавства.

10. Інші умови
10.1. Додатки до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору.
Усі
зміни та доповнення до цього Договору та додатків до нього оформлюються письмово в паперовій
формі та підписуються уповноваженими особами обох Сторін.
10.2.
Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного
законодавства.
10.3. Спори
та розбіжності, що можуть виникнути під час користування електричною енергією, якщо вони не
будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, вирішуються в судовому порядку.
10.4. Розбіжності з технічних питань під
час виконання умов цього Договору регулюються органами Держенергонагляду.
10.5. Розбіжності щодо застосування тарифів вирішуються
Регулятором.
10.6. В разі, якщо термін виконання зобов’язань за цим договором
припадає на вихідний або святковий день, то Сторона договору виконує їх в перший наступний
робочий день після вихідних або святкових днів.
10.7. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів
(місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, електронної адреси, банківських
реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.
10.8.
Цей
Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у
Оператора системи, другий - у Постачальника.
11. Реквізити Оператора системи:
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»
Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код) N 62Х7133673316709
Адреса: 55001, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ , Комунальна зона, будинок 12-А
Телефон: (05136)2-25-68, Електронна адреса та офіційний веб-сайт: office@info.dpem.mk.ua,
http://info.dpem.mk.ua/index.html.
Номер поточного рахунка: № UA873264610000026001170080266 у ТВБВ №10014/0134 філіїМиколаївське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 326461
Витяг №1814094500004 з реєстру платників податку на додану вартість.
ЄДРПОУ 22432779

Додаток № 2
до договору електропостачальника
про надання послуг з розподілу
електричної енергії

Заява-приєднання
За цією заявою-приєднання відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України,
Закону України "Про ринок електричної енергії", Правил роздрібного ринку електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312, умов договору електропостачальника
про надання послуг з розподілу електричної енергії (далі - Договір), розміщеного на сайті Оператора
системи розподілу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС» ,
Електропостачальник:____________________________________________________________________
(повне найменування Електропостачальника)

що здійснює діяльність на підставі ___________________________________________________________
(вказати установчі документи електропостачальника, ліцензію, термін дії ліцензії)

приєднується до умов договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії
з метою реалізації функцій Електропостачальника по відношенню до оператора системи розподілу та
споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території здійснення ліцензованої
діяльності Оператора системи розподілу за ЕІС-кодами споживачів та ЕІС-кодами їх точок комерційного
обліку.
Увага! Погодившись з цією
заявою-приєднанням (акцептувавши її), Електропостачальник засвідчує вільне волевиявлення щодо
приєднання до умов Договору в повному обсязі.
З моменту акцептування цієї заявиприєднання та за умови надання Електропостачальником всіх документів, визначених п. 2.1.16 ПРРЕЕ,
Електропостачальник та Оператор системи розподілу набувають всіх прав та обов'язків за Договором і
несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним
законодавством України.
Своїм підписом Електропостачальник підтверджує згоду
на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх
передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому
числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.
Датою початку дії Договору є наступний робочий день від дня отримання
Оператором системи заяви-приєднання Електропостачальника щодо укладення Договору.
Відмітка про згоду Електропостачальника на обробку персональних даних:
____ _____________ 202__р.
(дата)

___________________

____________________________

(особистий підпис)

(П. І. Б. уповноваженої особи)

Реквізити Електропостачальника:
_______________________________________________________________________________________
Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС-код) учасника ринку: __________________________________
Юридична адреса: __________________________________________________________________________
Тел./факс: _________________________________________________________________________________
Електронна пошта (e-mail): _________________________________________________________________
Офіційний веб-сайт: ______________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ: ___________________________________________________________________________
Банківські реквізити: ________________________________________________________________________

Відмітка про підписання Електропостачальником цієї Заяви-приєднання:
____ _____________ 202__р.
(дата подання Заяви-приєднання)

___________________

____________________________

(особистий підпис)

(П. І. Б. уповноваженої особи)

Додатки згідно з п. 2.1.16. ПРРЕЕ:
копія ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії
споживачу; *
копія належним чином оформленої довіреності на укладення договорів на ім'я особи, яка
уповноважена підписувати договори (витяг з установчого документа про повноваження
керівника - для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за
необхідності;*
копія свідоцтва платника податків.
*

належним чином завірена копія

Підпис особи Оператора системи розподілу, що прийняла Заяву-приєднання і перевірила надані
документи:
“___” ___________ 202 __ р.
(дата подання Заяви-приєднання)

___________________

____________________________

(особистий підпис)

(прізвище, ініціали)

Додаток 3
до договору електропостачальника
про надання послуг з розподілу
електричної енергії

Порядок інформаційного обміну
1. Обмін документами та іншою інформацією пов’язаною з виконанням умов Договору,
здійснюється між Сторонами в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису
(далі – ЕЦП) або на паперових носіях (листом) за підписом Сторін (шляхом особистого вручення,
направлення поштою тощо), з дотриманням термінів необхідних для виконанням умов Договору.
2. Визначення обсягів купівлі електричної енергії Постачальником для постачання її
споживачам, які знаходяться на території здійснення ліцензійної діяльності Оператора системи
розподілу, в точках обліку споживачів, що визначені в Договорі споживача про надання послуг з
розподілу електричної енергії, здійснюється в порядку та у строки, передбачені Тимчасовим порядком
визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками
та операторами систем розподілу на перехідний період (далі - Порядок).
3. Постачальник зобов’язаний до 24 числа місяця, що передує розрахунковому, надіслати
електронною поштою, підписані електронно-цифровим підписом (далі – ЕЦП) уповноваженою особою
Постачальника до Оператора системи на електронні адреси fin@dpem.mk.ua, balans@dpem.mk.ua :
- Реєстр точок комерційного обліку споживачів, які входять до балансуючої групи
Постачальника (далі Реєстр) з замовленням обсягу купівлі електричної енергії на наступний
розрахунковий період по зазначеним споживачам. Реєстр надається за формою № 1 Додатку № 3 до
Договору;
- Інформацію про замовлене місячне (по годинах) споживання електричної енергії споживачами
групи «а» на наступний розрахунковий місяць за формою № 2 Додатку № 3 до Договору;
- Інформацію про замовлене місячне (по годинах) споживання електричної енергії споживачами
групи «а» та про замовлений обсяг купівлі електричної енергії для споживачів групи «б» на наступний
розрахунковий місяць за формою № 2 Додатку № 3 до Договору;
- Повідомлення про заявлений обсяг купівлі електричної енергії за формою, визначеною
відповідним договором купівлі-продажу електричної енергії між Постачальником та Державним
підприємством «Енергоринок» (далі - ДПЕ).
3.1. До 16:00 8 числа місяця, наступного за розрахунковим, узгоджувати надані Оператором
системи фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії Постачальником у розрахунковому
періоді та направляти Оператору системи електронною поштою підписані ЕЦП уповноваженої особи
за формою № 3 Додатку № 3 до Договору. Протягом 5 днів після узгодження сторонами фактичних
(звітних) обсягів купівлі електричної енергії по Постачальнику за допомогою ЕЦП надавати
Оператору системи два примірники оригіналу, підписаного зі свого боку оригіналу.
3.2. Надавати іншу інформацію та дані у порядку та строки, передбачені діючими
нормативними актами та документами.
4. Оператор системи зобов'язується:
4.1. Вести розрахунковий комерційний облік обсягів електричної енергії та потужності, що
постачається Постачальником до споживачів відповідно до діючих нормативно-правових актів та
технічних документів.
4.2. Здійснювати прийом, розгляд та погодження всіх документів, необхідних Постачальнику
для здійснення закупівлі електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії, у
порядку та у строки, передбачені відповідними нормативно-правовими актами.
4.3. Повертати без узгодження для виправлення документи, подані Постачальником на
узгодження до Оператора системи, у разі виявлення помилок.
4.4. Проводити оформлення Акту надання послуг з розподілу електричної енергії;
4.5. Забезпечувати надання до платформи Market Management System (MMS) Адміністратора
розрахунків погодинних даних комерційного обліку на території ліцензованої діяльності Оператора
системи відповідно до діючих нормативно-правових актів та технічних документів: зокрема, добові
(погодинні) графіки споживання електричної енергії споживачами Постачальника окремо за групами
«а» та «б» (по території ліцензованої діяльності Оператора системи).
4.6. До 17.00 щоденно надавати Постачальнику, що здійснює діяльність з постачання
електричної енергії на території ліцензованої діяльності Оператора системи:

- добовий погодинний обсяг сальдованого надходження електричної енергії до електромереж
Оператора системи;
- добовий погодинний обсяг купівлі електричної енергії для компенсації технологічних витрат
електричної енергії на її розподіл/передачу електромережами Оператора системи;
- добовий загальний погодинний обсяг купленої електричної енергії всіма
електропостачальниками по точках обліку групи "а" споживачів, визначених згідно з Порядком;
- загальний заявлений (з урахуванням коригування) всіма електропостачальниками місячний
обсяг електричної енергії по точках обліку групи "б" споживачів, визначених згідно з Порядком;
- добовий погодинний графік Постачальника з розбивкою по групах "а" та "б" споживачів у
форматі передачі даних макету 30900.
4.7. До 15:00 кожного 11, 21 числа розрахункового місяця, а також 1 числа місяця, що є
наступним за розрахунковим місяцем надавати Постачальнику добові погодинні графіки за
відповідну декаду з розбивкою окремо по кожній площадці вимірювання групи "а" споживачів з
урахуванням приведення до межі балансової належності (за можливості) та в цілому по всіх
площадках вимірювання групи "б" споживачів. У разі, якщо вказана в даному пункті дата припадає на
святковий день, то дані направляються на наступний за святковим робочий день.
4.8. До 01 числа місяця, що є наступним за розрахунковим місяцем надавати Постачальнику
інформацію про величину прогнозованої частки споживання електричної енергії площадками
вимірювань групи "б" усіх споживачів цього Постачальника (kбp,M). У разі, якщо вказана в даному
пункті дата припадає на святковий день, то дані направляються на наступний за святковим робочий
день.
4.9. До 16:00 7 числа місяця, наступного за розрахунковим, надати Постачальнику електронною
поштою підписані ЕЦП уповноваженої особи фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії по
Постачальнику у розрахунковому періоді, у т. ч. з розбивкою по групі «а» та групі «б», які сформовані
на підставі фактичних обсягів надходження електричної енергії (споживання електричної енергії
«брутто») до електричних мереж та фактичного корисного відпуску електричної енергії по кожному
споживачу за місцем провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії.
4.10. При дотриманні відповідних норм допуску забезпечувати допуск представників
Постачальника до розрахункових засобів обліку споживачів, що встановлені на підстанціях Оператора
системи, протягом 3-х днів з моменту письмового звернення Постачальника.
4.11. Вводити за вказівкою відповідних суб’єктів ринку електричної енергії графіки обмеження,
аварійного відключення, графіки місцевого розвантаження потужності та інші заходи відповідно до
нормативно-правових актів для запобігання порушень режимів роботи об'єднаної енергетичної
системи України, пов'язаних з дефіцитом потужності і електроенергії, зниженням частоти,
порушенням режимів допустимих перетоків і навантаження мережних елементів.
4.12. Забезпечувати відповідно до діючих нормативно-правових актів та технічних документів
контроль за дотриманням споживачами Постачальника оперативно-диспетчерської дисципліни,
режимів споживання електроенергії та потужності.
4.13. За письмовою заявою Постачальника проводити припинення або обмеження, у
встановлених випадках, постачання електричної енергії споживачам Постачальника відповідно до
нормативно-правових актів та форми № 1 до Додатку № 4 до цього Договору. У цьому випадку
відповідальність за правомірність вимоги щодо припинення або обмеження електропостачання
споживача несе Постачальник.
4.14. Повідомляти Постачальника про застосування графіків обмежень і аварійних відключень,
час їх початку та закінчення, величину зниження споживання та потужності.
5. Облік електричної енергії, купленої Постачальником для постачання споживачам, які
знаходяться на території здійснення ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу,
здійснюється відповідно до вимог Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної
енергії та Кодексу комерційного обліку електричної енергії.
6. У разі зміни Постачальника за ініціативою споживача, Оператор системи розподілу та
Постачальник діють відповідно до розділу 6 Правил роздрібного ринку електричної енергії.
7. У разі змін у чинному законодавстві чи інших обов’язкових для сторони/сторін документах,
що регулюють дані взаємовідносини в частині форм та термінів подачі відповідної інформації,
Сторони діятимуть відповідно до вимог цього законодавства чи відповідних документів з наступним
внесенням цих вимог у цей Додаток.
8. Сторони погодили, що усі документи, які передбачені цим Договором та цим додатком,
створюються як електронні документи та підписуються Сторонами електронним цифровим підписом.

9. Сторони погодили, що електронні документи згідно з цим додатком вважаються надісланими
та отриманими відповідною Стороною, при їх надіслані електронною поштою Стороні на її
електронну адресу, яка зазначена у цьому додатку чи в заяві-приєднання до договору
електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії.
Оператор системи
____________________________
____________________________

Постачальник
____________________________
____________________________

(посада)

(посада)

____________________________

____________________________

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

«____»________________ 202_р.

«____»________________ 202_р.

Форма № 1 Додатку № 3
до договору електропостачальника
про надання послуг з розподілу
електричної енергії

Реєстр точок комерційного обліку споживачів, що входять в балансуючу групу Постачальника _________________ (код за ЄДРПОУ ____________), яким забезпечується
розподіл електричної енергії мережами Оператора системи розподілу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» ( код за ЄДРПОУ 22432779)
на __________________ 20__ року
Сукупність споживачів електропостачальника, для яких згідно з обраною споживачем комерційною пропозицією оплату послуг з розподілу електричної енергії забезпечує
електропостачальник
№ п/п

Договір про постачання
електричної енергії

Найменування Споживача
Код за ЄДРПОУ

Назва

ЕІС код точки
(точок) обліку

Дата початку
постачання

Термін дії
договору

Обсяг постачання електричної енергії, кВт*год
Група
(«а»/ «б»)
Всього

По 1-му класу
напруги

По 2-му класу
напруги

Сукупність споживачів електропостачальника, для яких згідно з обраною споживачем комерційною пропозицією оплату послуг з розподілу електричної енергії забезпечує
споживач
№ п/п

Договір про постачання
електричної енергії

Найменування Споживача
Код за ЄДРПОУ

Назва

ЕІС код точки
(точок) обліку

Дата початку
постачання

Термін дії
договору

Обсяг постачання електричної енергії, кВт*год
Група
(«а»/ «б»)
Всього

По 1-му класу
напруги

Оператор системи
____________________________
____________________________

Постачальник
____________________________
____________________________

(посада)

(посада)

____________________________

____________________________

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

«____»________________ 202_р.

«____»________________ 202_р.

По 2-му класу
напруги

Форма № 2 Додатку № 3
до договору електропостачальника
про надання послуг з розподілу
електричної енергії

Прогнозний погодинний графік споживачів, для визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами
Постачальника ___________ (код за ЄДРПОУ ____________), яким забезпечується розподіл електричної енергії
мережами Оператора системи розподілу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» ( код за ЄДРПОУ 22432779)
на __________________ 20__ року
Сукупність
споживачів
Група «А»
Група «Б»
Разом

Показник
Споживання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Години доби
12
13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

Примітка.
Погодинні значення округлюються до другого знака після коми. У разі виникнення небалансу між сумою 24-х погодинних значень та добовим
значенням в результаті округлень зазначений небаланс ураховується у 24-й годині доби.

Оператор системи
____________________________
____________________________

Постачальник
____________________________
____________________________

(посада)

(посада)

____________________________

____________________________

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

«____»________________ 202_р.

«____»________________ 202_р.

23

24

За
місяць

Додаток № 4
до договору електропостачальника
про надання послуг з розподілу
електричної енергії

Порядок
надання послуг з припинення та відновлення постачання електричної
енергії споживачам Постачальника
1. Послуги з припинення та відновлення постачання електричної енергії є платною послугою, яку
Постачальник замовляє, а Оператор системи надає у терміни, визначені Кодексом систем розподілу (далі – КСР)
та Правилами роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ).
2. Оператор системи розподілу здійснює обмеження, припинення та відновлення розподілу електричної
енергії Споживачу за власною ініціативою у випадках, передбачених ПРРЕЕ та КСР.
3. Тимчасове припинення розподілу електричної енергії на електроустановки споживача та/або
відключення електроустановки споживача за його ініціативою здійснюється Оператором системи розподілу
лише за умови погодження строку (терміну) тимчасового припинення розподілу електричної енергії до
електроустановок з Постачальником.
4. Обмеження, припинення та відновлення розподілу електричної енергії споживачу за зверненням
Постачальника здійснюється Оператором системи розподілу в результаті виконання робіт з відключення/
підключення електроустановок, належних споживачу у відповідності до вимог та у терміни, визначені КСР та
ПРРЕЕ.
5. Постачальник здійснює оплату послуг Оператора системи, пов’язаних з виконанням робіт з
припинення та відновлення електроживлення споживачам за зверненням Постачальника. Відшкодування витрат
Оператора системи на відновлення розподілу електричної енергії споживачу (повторне підключення
електроустановки) здійснюється за рахунок сторони, за зверненням або з вини якої відбулося припинення
розподілу електричної енергії (відключення електроустановки), за винятком форс-мажорних обставин.
6. Припинення/обмеження розподілу електричної енергії споживачу не звільняє Постачальника від
зобов'язання оплати Оператору системи вартості наданих послуг з розподілу електричної енергії споживачу у
випадку, якщо оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється споживачем через Постачальника.
7. Звернення Постачальника про припинення електроживлення споживача оформляється за формою № 1
Додатку № 4 до Договору та повинно містити дані, що ідентифікують відповідного споживача електричної
енергії (особовий рахунок споживача, EIC-код точки розподілу, назва та адреса споживача), та причину
(підставу, суму заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла)
припинення електроживлення об’єкту такого споживача електричної енергії, дату, з якої слід припинити
електроживлення споживача.
При цьому, зазначене звернення надсилається Постачальником Оператору системи не пізніше ніж за 10
робочих днів до запланованої дати припинення електроживлення таким чином, щоб дата припинення
електроживлення споживача не припадала на день, який передує вихідному чи іншим святковим дням, та на
день, який є вихідним чи іншим святковим днем.
Сторони погодили, що у випадку, якщо звернення Постачальника надійшло пізніше терміну,
встановленого абзацом 2 цього пункту, або вказана у зверненні дата припинення електроживлення споживача
припадає на вихідний або святковий день, або на день, який передує вихідному чи святковому дню (у разі
необхідності відключення побутового споживача), таке звернення не розглядається Оператором системи, про
що Оператор системи не пізніше наступного робочого дня повідомляє Постачальника електронною поштою,
Постачальник має право направити споживачу та Оператору системи нові повідомлення зі зміненою датою
припинення електроживлення споживача.
Звернення Постачальника про припинення електроживлення споживача може бути надіслане
Постачальником Оператору системи електронною поштою на електронні адреси fin@dpem.mk.ua,
balans@dpem.mk.ua, sbut@dpem.mk.ua, vika27onoprienko@gmail.com за умови підписання такого звернення
електронним цифровим підписом (ЕЦП) уповноваженою особою Постачальника.
8. Оператор системи не має права вимагати від Постачальника обґрунтування причини (підстави)
припинення електроживлення, якщо вона відповідає випадкам, визначеним ПРРЕЕ. У випадках, не
передбачених ПРРЕЕ, Оператор системи має право відхилити звернення Постачальника, про що повідомляє
Постачальника протягом 2 робочих днів з дати отримання звернення.
9. Оператор системи повинен припинити постачання електричної енергії протягом 10 робочих днів з
дати отримання звернення від Постачальника, згідно з п.11.5.12 КСР або у випадках зазначених у пункті 16, 17
цього Додатку.
10. Оператор системи не розглядає заперечення щодо припинення електроживлення або звернення щодо
неправомірності дій електропостачальника від споживачів електричної енергії.
11. Оператор системи одночасно надсилає попередження про припинення електроживлення
Постачальнику та відповідному споживачу електричної енергії за 5 робочих днів до запланованої дати
обмеження/припинення розподілу електричної енергії.

12. У випадку надсилання попередження про припинення електроживлення споживача поштою
рекомендованим листом дата припинення електроживлення споживача визначається Оператором системи з
урахуванням затверджених нормативних строків пересилання поштових відправлень та вимог п. 7.5 ПРРЕЕ
(датою отримання попередження вважається дата особистого вручення, або третій календарний день від дати
отримання попередження поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується споживач).
13. У разі усунення причин (підстав) для припинення електроживлення споживача Постачальник не
пізніше 17-ої години дня, що передує запланованому дню припинення електроживлення споживачу, надсилає
до Оператора системи повідомлення про відміну припинення електроживлення споживача за формою № 2
Додатку № 4 Договору.
Повідомлення Постачальника про відміну припинення електроживлення споживача надсилається
Постачальником Оператору системи електронною поштою на електронні адреси fin@dpem.mk.ua,
balans@dpem.mk.ua, sbut@dpem.mk.ua, vika27onoprienko@gmail.com за умови підписання такого звернення
електронним цифровим підписом (ЕЦП) уповноваженою особою Постачальника.
Якщо Постачальник не повідомив Оператора системи у вказаний термін про відміну припинення
електроживлення споживача, і оперативна бригада Оператора системи вже виїхала на об'єкт споживача або
виконала відповідні технічні заходи з відключення електроустановок споживача, Постачальник зобов'язаний
відшкодувати Оператору системи відповідні витрати на здійснення зазначених дій.
14. Під час здійснення технічних заходів щодо припинення розподілу електричної енергії Оператор
системи у присутності споживача здійснює фіксацію показів засобів обліку споживача на час припинення
електроживлення споживача.
У разі відсутності можливості зафіксувати покази засобів обліку при здійсненні відключення
електроустановок споживача у зв’язку із недопуском до розрахункових засобів обліку, працівники Оператора
системи повинні оформити відповідний акт про недопуск. В такому випадку дані розрахункового обліку на дату
відключення електроживлення споживача визначаються Оператором системи розрахунковим шляхом за
середньодобовим споживанням електричної енергії, згідно з вимогами Кодексу комерційного обліку
електричної енергії.
15. Оператор системи протягом наступного робочого дня після виконання робіт з припинення
електроживлення електроустановок споживача повідомляє Постачальника про виконання таких робіт або
повідомляє Постачальника про відсутність технічної можливості здійснити заходи з припинення
електроживлення споживача.
16. У разі ненадання споживачем безперешкодного регламентованого доступу уповноваженим
представникам Оператора системи до власних електроустановок для проведення вибіркового відключення
струмоприймачів з наступним пломбуванням пристроїв їх підключення, працівники Оператора системи повинні
оформити відповідний акт про недопуск.
17. Відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, у разі відсутності технічної
можливості виконання умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності і якості
електропостачання інших споживачів та субспоживачів (унаслідок застосування відповідної схеми
електропостачання) у випадку ненадання споживачем доступу до власних електроустановок уповноваженим
представникам Оператора системи для вибіркового відключення струмоприймачів споживача, Оператор
системи перед відключенням основного споживача повинен забезпечити живлення об'єктів інших споживачів та
субспоживачів за іншою схемою.
У даному випадку, Оператор системи не пізніше наступного робочого дня електронною поштою
надсилає Постачальнику підписане електронним цифровим підписом уповноваженої особи Оператора системи
повідомлення з інформацією про терміни та розрахунок вартості виконання робіт з припинення
електроживлення відповідного споживача та виконання робіт по забезпеченню живлення об'єктів інших
споживачів та субспоживачів за іншою схемою, а також копію складеного акту про недопуск.
Постачальник не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення від Оператора
системи відповідно до абзацом 2 цього пункту, надає на електронні адреси Оператора системи fin@dpem.mk.ua,
balans@dpem.mk.ua, sbut@dpem.mk.ua, vika27onoprienko@gmail.com повідомлення (підписане електронним
цифровим підписом уповноваженої особи) про свою згоду з визначеними у цьому повідомленні термінами та
вартістю припинення електроживлення споживача або про відкликання свого звернення щодо припинення
електроживлення споживача, у випадку неотримання від Постачальника у визначений цим абзацом строк
відповіді, звернення Постачальника про припинення електроживлення споживача вважається відкликаним.
Якщо у зверненні Постачальника було зазначено декілька споживачів, то звернення буде вважатись
відкликаним тільки в частині припинення електроживлення споживача, визначеного абзацом 1 цього пункту.
18. Всі витрати Оператора системи на здійснення робіт, які пов’язані з припиненням та відновлення
електроживлення електроустановки споживача, згідно із погодженим сторонами кошторисом, покриваються за
рахунок коштів Постачальника, як ініціатора таких робіт, які відшкодовуються йому споживачем, якщо
припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у
встановленому Правилами роздрібного ринку електричної енергії порядку.
19. Звернення Постачальника про відновлення електроживлення споживача оформляється та надається
(надсилається) Оператору системи за формою № 2 Додатку № 4 Договору та повинно містити дані, що
ідентифікують відповідного споживача електричної енергії (особовий рахунок споживача, EIC-код точки

розподілу, назва та адреса споживача), та інформацію про усунення споживачем порушень, які були причиною
(підставою) припинення електроживлення об’єкту такого споживача електричної енергії.
Звернення Постачальника про відновлення електроживлення споживача може бути надіслане
Постачальником Оператору системи електронною поштою на електронні адреси: fin@dpem.mk.ua,
balans@dpem.mk.ua, sbut@dpem.mk.ua, vika27onoprienko@gmail.com за умови підписання такого звернення
електронним цифровим підписом уповноваженою особою Постачальника.
У випадку, якщо звернення від Постачальника надійшло до Оператора системи після 12-00 год., воно
вважається таким, що надійшло на наступний робочий день.
20. Оператор системи забезпечує відновлення електроживлення споживача протягом 3 робочих днів у
містах та 5 робочих днів у сільській місцевості з дня отримання відповідного звернення від Постачальника. У
випадку укладення споживачем договору про постачання з новим електропостачальником Оператор системи
відновлює електроживлення споживача протягом 5 робочих днів з дати отримання від нового Постачальника
звернення щодо відновлення електроживлення споживача.
21. Оператор системи протягом наступного робочого дня після виконання робіт з відновлення
електроживлення електроустановок споживача повідомляє Постачальника про виконання таких робіт.
22. Після закінчення розрахункового періоду (календарного місяця), протягом 10 робочих днів
наступного за розрахунковим, Оператор системи формує та надає (надсилає) Постачальнику:
- рахунок на оплату послуг з виконання робіт стосовно припинення та відновлення постачання
електричної енергії (далі - Рахунок);
- реєстр виконаних робіт щодо припинення/відновлення електроживлення споживачам за зверненням
Постачальника, за формою № 3 Додатку № 4 Договору (далі - Реєстр). У реєстрі зазначається перелік та вартість
всіх робіт, які виконувалися Оператором системи на виконання звернень Постачальника щодо припинення та
відновлення електроживлення споживачів (підготовка та відправка попереджень про припинення
електроживлення, виконання організаційних та технічних заходів з припинення та відновлення
електроживлення споживачів, виконання додаткових робіт із забезпечення живлення об'єктів інших споживачів
та субспоживачів за іншою схемою, тощо);
- акт прийому - здачі виконаних робіт та послуг за формою № 2 Додатку № 1 Договору.
Рахунок, Реєстр та Акт прийому - здачі виконаних робіт та послуг можуть бути надіслані Постачальнику
Оператору системи електронною поштою на електронну адресу Постачальника за умови їх підписання
електронним цифровим підписом (ЕЦП) уповноваженою особою Оператора системи.
23. Оплата послуг по виконанню робіт з припинення та відновлення електроживлення споживачам
здійснюється згідно із затвердженими калькуляціями, які розроблені на підставі «Методики розрахунку вартості
робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж та інших додаткових робіт і послуг,
пов’язаних ліцензованою діяльністю» або згідно з окремими погодженими сторонами кошторисами на
виконання додаткових робіт із забезпечення живлення об'єктів інших споживачів та субспоживачів за іншою
схемою, згідно з пунктом 17 цього Додатку.
24. У разі ненадання Постачальником Оператору системи зауважень до сформованих згідно з пунктом
22 цього Додатку Рахунку, Реєстру та Акту прийому - здачі виконаних робіт та послуг протягом п’яти робочих
днів після отримання їх від Оператора системи, зазначені документи вважаються погодженими Постачальником
без зауважень.
25. Оплата послуг з виконання робіт з припинення та відновлення електроживлення споживачам за цим
Договором здійснюється Постачальником протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання від
Оператора системи Рахунку, Реєстру та прийому - здачі виконаних робіт та послуг, згідно з пунктом 22 цього
Додатку.
26. Сторони погодили, що усі документи, які передбачені цим Договором та цим додатком, створюються
як електронні документи та підписуються Сторонами електронним цифровим підписом з використанням ключів
електронного цифрового підпису.
27. Сторони погодили, що електронні документи за цим Договором (рахунки, акти, звернення,
повідомлення, акти прийому - здачі виконаних робіт та послуг, реєстри тощо) вважаються надісланими та
отриманими відповідною Стороною при їх надіслані електронною поштою Стороні на її електронну адресу, яка
зазначена у цьому Договорі чи в заяві-приєднання до договору електропостачальника про надання послуг з
розподілу електричної енергії.

Оператор системи
____________________________
____________________________

Постачальник
____________________________
____________________________

(посада)

(посада)

____________________________

____________________________

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

«____»________________ 202_р.

«____»________________ 202_р.

Форма № 1 Додатку № 4
до договору електропостачальника
про надання послуг з розподілу
електричної енергії

ФІРМОВИЙ БЛАНК
Директору ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»
________________________________
м. Южноукраїнськ, Комунальна зона, 12-А
електронна адреса________________________
Копія:
_________________________________
_________________________________
Звернення
про припинення (обмеження) електроживлення споживачам
№ ________ від «____» _____________ 202___р.

№ п/п

1

Прошу забезпечити припинення (обмеження) електроживлення споживачам _____________________ згідно наведеного переліку:
(назва Постачальника)
№ договору/
Назва
Адреса об’єкту споживача
ЕІС код точки
Дата припинення
Причина
Додаткова
особового
споживача
розподілу
(обмеження)
припинення
інформація
рахунку
електроживлення
(обмеження)
електроживлення
2
3
4
5
6
7
8

Час і дата формування звернення: ______ год. ______хв.
Підготував: ______________________, тел. ______________.

_____________________________
(посада)

_________________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

Форма № 2 Додатку № 4
до договору електропостачальника
про надання послуг з розподілу
електричної енергії

ФІРМОВИЙ БЛАНК
Директору ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»
________________________________
м. Южноукраїнськ, Комунальна зона, 12-А
електронна адреса________________________
Копія:
_________________________________
_________________________________
Звернення
про відміну припинення/відновлення електроживлення споживачам
№ ________ від «____» _____________ 201___р.
У зв’язку із усуненням порушень, що викликали необхідність припинення (обмеження) електроживлення споживачам, просимо не
припиняти/відновити електроживлення споживачам:

№ п/п
1

Адреса об’єкту споживача

№ договору/
особового
рахунку

Назва
споживача

2

3

ЕІС код точки
розподілу
4

5

Звернення про припинення
(обмеження) електроживлення
№

Дата

6

7

На відключені електроустановки споживачів просимо у встановленому порядку відновити електроживлення.
Час і дата формування вимоги: ______ год. ______хв.
Підготував: ______________________, тел. ______________.

_____________________________
(посада)

_________________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

Додаткова
інформація
8

Форма № 3 Додатку № 4
до договору електропостачальника
про надання послуг з розподілу
електричної енергії

Реєстр
виконаних ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» робіт щодо припинення/відновлення електроживлення споживачам
за зверненням Постачальника

№
п/п

№
договору/
особового
рахунку

Назва
споживача

Адреса
об’єкту
споживача

ЕІС код
точки
розподілу

1

2

3

4

5

Звернення про
припинення
(обмеження)
електроживлення
№
6

Дата
7

Дата припинення
(обмеження)
електроживлення
8

Звернення про
відміну
припинення/
відновлення
електроживлення
№
Дата
9
10

Дата відновлення
електроживлення

11

Всього
ПДВ
Всього, з ПДВ

Оператор системи
____________________________
____________________________

Постачальник
____________________________
____________________________

(посада)

(посада)

____________________________

____________________________

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

«____»________________ 202_р.

«____»________________ 202_р.

Вартість
виконаних робіт
(наданих послуг)
згідно звернення
Постачальника,
грн (без ПДВ)
12

