
 

 

 

Додаток 1 до Типового Договору 

Електропостачальника про надання 

послуг з розподілу електричної енергії   

 

Порядок розрахунків за послуги з розподілу електричної енергії  

1. Електропостачальником здійснюється оплата послуг з розподілу електричної енергії, за 

сукупністю споживачів Електропостачальника, які згідно з договорами про постачання електричної 

енергії (комерційних пропозицій Електропостачальника) здійснюють оплату послуг з розподілу 

електричної енергії через Електропостачальника. 

2. Вартість послуг Оператора системи за цим Договором для постачальника визначається на 

підставі обсягів електричної енергії і тарифів на розподіл електроенергії Оператора системи на 

відповідних класах напруги, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (далі - НКРЕКП). 

3. Обсяг розподіленої електричної енергії Електропостачальнику визначається на основі наданих 

Електропостачальником Оператору системи розподілу заявлених обсягів купівлі електричної 

енергії у відповідному розрахунковому періоді для споживачів Електропостачальника 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). 

4. На вартість послуг з розподілу електричної енергії нараховується податок на додану вартість 

відповідно до законодавства України. 

5. Розрахунковим періодом є календарний місяць (з першого по останнє число включно).  

6. Електропостачальник здійснює авансовий платіж у розмірі 100% вартості послуг з розподілу 

електричної енергії до 27 числа місяця, що передує розрахунковому на поточний рахунок 

Оператора системи розподілу відповідно до виставленого рахунку-фактури.  

7. Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється окремими платіжними дорученнями 

на підставі виставленого Оператором системи розподілу рахунку. При здійсненні платежів 

Електропостачальник повинен вказувати у платіжному дорученні призначення платежу, в якому 

обов'язково зазначається відповідний договір, за яким здійснюється розподіл електричної енергії та 

розрахунковий період. Якщо день оплати припадає на вихідний день або не банківський день, то 

відповідну частку оплати Електропостачальник зобов’язується здійснити в останній банківський 

день, що передує дню оплати. 

8. У разі збільшення заявлених Електропостачальником обсягів купівлі електричної енергії у 

розрахунковому періоді, Електропостачальник здійснює оплату послуг з розподілу за додатково 

заявлені обсяги електричної енергії до 14 числа (включно) розрахункового місяця.  

9. Фактична вартість послуг з розподілу електричної енергії за розрахунковий місяць визначається 

на підставі фактичного обсягу розподіленої електричної енергії Електропостачальнику, що 

здійснює свою діяльність на території ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу, без 

врахування фактичних обсягів розподіленої електричної енергії споживачів, що самостійно 

здійснюють оплату за послугу з розподілу, та затверджених тарифів на розподіл електричної енергії 

НКРЕКП.  

10. За підсумками розрахункового періоду, до 10 числа (включно) місяця, наступного за 

розрахунковим, Оператор системи розподілу оформлює та підписує Акт приймання- передачі 

виконаних робіт (наданих послуг) з розподілу електричної енергії у випадку придбання та оплати 

Електропостачальником послуг з розподілу електричної енергії за сукупністю споживачів 

Електропостачальника, які згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії 

(комерційних пропозицій Електропостачальника) здійснюють оплату послуг з розподілу 

електричної енергії через Електропостачальника, та  надає для підписання Електропостачальнику 

(за формою 1.1).   

11. Електропостачальник здійснює остаточний розрахунок з Оператором системи розподілу за 

попередній розрахунковий період протягом двох банківських днів з дня отримання рахунку-

фактури.  

12. За внесення платежів, передбачених цим Договором, з порушенням термінів, визначених 

порядком розрахунків, Електропостачальник сплачує Оператору системи розподілу пеню у розмірі 

подвійної ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення. Пеня 

нараховується до повного виконання Електропостачальником своїх зобов'язань. За прострочення 

понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 10 % від суми простроченого платежу крім 



 

 

того, Оператор системи розподілу має право застосовувати до Електропостачальника санкції, 

передбачені ст. 625 Цивільного Кодексу України (індекс інфляції та 3 % річних). Сума пені 

зазначається у розрахунковому документі окремим рядком. 

13. У разі зміни Регулятором тарифу на послуги з розподілу електричної енергії відповідно до 

нормативно-правових актів Регулятора після здійснення Електропостачальником оплати послуг з 

розподілу електричної енергії, Оператор системи розподілу здійснює перерахунок належної до 

сплати вартості послуги з розподілу електричної енергії за новим тарифом, починаючи з дня 

набрання чинності рішенням Регулятора про зміну тарифу. Донараховані суми мають бути сплачені 

Постачальником у 5-денний термін з моменту отримання рахунків від Оператора системи розподілу 

на електронну адресу Електропостачальника. 

14. У разі якщо фактичний обсяг оплати Електропостачальником послуг з розподілу електричної 

енергії перевищує суму, зазначену в Акт приймання- передачі виконаних робіт (наданих послуг) з 

розподілу електричної енергії, Оператор системи розподілу, за умови відсутності вимоги 

Електропостачальника про повернення коштів, зараховує надлишок як авансовий платіж на 

наступні розрахункові періоди. Якщо Електропостачальник висуває вимогу про повернення коштів, 

кошти підлягають поверненню протягом п’яти банківських днів з дня отримання вимоги. У разі 

недотримання Оператором системи розподілу цих термінів Електропостачальник має право 

нарахувати пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день 

прострочення. Пеня нараховується до повного виконання Оператором системи розподілу 

зобов'язань щодо повернення коштів. 

15. У платіжних дорученнях або інших платіжних (розрахункових) документах, в разі сплати 

індексу інфляції, пені та інших нарахувань на поточний рахунок Оператора системи розподілу, має 

обов’язково зазначатися: призначення платежу, період, за який проводиться розрахунок; 

відповідний договір та сума.  

16. За дату оплати рахунка приймається дата зарахування коштів на поточний рахунок Оператора 

системи розподілу або на поточний рахунок Електропостачальника відповідно.  

17. Оператор системи розподілу складає та надає Електропостачальнику податкову накладну згідно 

з вимогами чинного законодавства.  

18. Спірні питання, які виникають між Електропостачальником щодо проведення розрахунків за 

електричну енергію, надані послуги Оператора системи розподілу вирішуються сторонами в 

установленому законодавством порядку, у тому числі шляхом переговорів або в судовому порядку.  

19. Усі суми, що підлягають оплаті/поверненню за цим Договором, здійснюються в національній 

валюті України у безготівковій формі на банківські рахунки Сторін, що зазначені у цьому Договорі.  

20. Сторони повідомляють одна одну про зміну своїх банківських реквізитів протягом 5 

банківських днів з дати виникнення відповідних змін, але у будь-якому випадку Сторона, що є 

одержувачем грошових коштів, має повідомити Сторону, що є платником, про зміну своїх 

банківських реквізитів не пізніше ніж за 3 банківські дні до запланованого отримання грошових 

коштів.  

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  

(найменування) 

Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код): № 62X4762883043578 

Адреса: Україна, 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34 

Телефон: (0342) 52 05 27, ф. (0342) 53 39 38 

Електронна адреса та офіційний веб-сайт: kanc@oe.if.ua, https://www.oe.if.ua 

Електронна адреса для координації дій:  operator@oe.if.ua  

Номер поточного рахунка: UA023365030000026001300018152 в ТВБВ 10008/0143 Івано-

Франківська філія Івано-Франківське обласне управління АТ «Ощадбанк» 

 

Оператор системи розподілу 

 

 _________________ /____________________________/  
             (підпис)                                              ПІБ 

 
м.п 

 

mailto:kanc@oe.if.ua
https://www.oe.if.ua/
mailto:%20operator@oe.if.ua


 

 

Форма 1.1 до Додатку 1 Типового 

Договору Електропостачальника про 

надання послуг з розподілу електричної 

енергії   

 

Акт № ___ 

приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) 

 

_______________(назва Електропостачальника), що надалі іменується 

Електропостачальником, в особі___________ (уповноважена особа Електропостачальника), 

який діє на підставі ____________, та АТ «Прикарпаттяобленерго», що надалі іменується 

Оператором системи розподілу, в особі ________________(уповноважена особа АТ 

«Прикарпаттяобленерго»), який діє на підставі_____________, склали цей акт про те, що 

Оператором системи були виконані та Електропостачальником прийняті такі роботи (послуги) 

на підставі Договору № ____ від _______ р.: 

  

№ 

п/п 

Назва робіт 

(послуг) 

Одиниці 

виміру 

Виконано робіт (послуг) Примітка 

кВт*год 
Ціна одиниці 

грн/ кВт*год 

Вартість робіт 

(послуг), грн.  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Розподіл 

електроенергії 1 

клас  
послуга     

2 

Розподіл 

електроенергії 2 

клас  
послуга     

Разом без ПДВ 
 

ПДВ 20 %  

Всього з ПДВ  

Загальна вартість робіт (наданих послуг): __________________________ ___ грн.  

 

Сторони претензій одна до одної не мають. 

 

Оператор системи розподілу:  Електропостачальник: 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»  (назва Електропостачальника) 

   

вул.Індустріальна, буд.34,  (адреса і реквізити 

Електропостачальника) 

м.Івано-Франківськ    

Івано-Франківська обл., 76014   

код ЄДРПОУ 00131564   

    

(посада, підпис, ПІБ)  (посада, підпис, ПІБ) 

М.П.  М.П. 

 

м.Івано-Франківськ                                                                            _________.___.20___    




