
Додаток 2 до Типового Договору 

Електропостачальника про надання послуг  

з розподілу електричної енергії   

 

 

Порядок інформаційного обміну між Сторонами 

1. Оператор системи розподілу формує та веде реєстр особових рахунків споживачів за ЕІС кодами 

точок обліку, які входять в балансуючу групу Електропостачальника, що здійснює свою діяльність 

на території ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу, із зазначенням відповідальних за 

розрахунки сторін, інформації відповідно до реєстру точок комерційного обліку споживачів 

Електропостачальника та вносить відповідні зміни протягом одного робочого дня, наступного за 

днем настання таких змін.  

2. Облік електричної енергії розподіленої споживачам Постачальника, 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 (далі – ККОЕЕ).  

3. Визначення обсягів купівлі електричної енергії Електропостачальником 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 відповідно до Тимчасового порядку визначення обсягів 

купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами 

систем розподілу на перехідний період (далі – Тимчасовий Порядок). 

4. Електропостачальник надає Оператору системи розподілу до 24 числа (включно)  інформацію 

про заявлений обсяг купівлі електричної енергії на наступний розрахунковий період (до 15 числа 

(включно) розрахункового місяця у випадку коригування заявлених обсягів) в електронному 

вигляді за формою 2.1. 

5. Оператор системи розподілу надає для узгодження Електропостачальнику до 16.00 год. 8 числа 

місяця, наступного за розрахунковим інформацію про фактичні обсяги розподіленої електричної 

енергії споживачам, які входять до групи Електропостачальника згідно з реєстром за ЕІС-кодами 

споживачів та їх точками вимірювання на території здійснення ліцензованої діяльності Оператора 

системи розподілу. 

6.   У разі звернення Електропостачальника щодо припинення (обмеження) постачання електричної 

енергії споживачам Електропостачальника обмеження, припинення та відновлення розподілу 

електричної енергії таким споживачам здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та з 

врахуванням Додатку 3 до цього Договору. 

7. У разі зміни Електропостачальника за ініціативою споживача, Оператор системи розподілу та 

Електропостачальник діють відповідно до розділу 6 Правилами роздрібного ринку електричної 

енергії (далі - ПРРЕЕ) та з врахуванням Додатку 4 до цього Договору. 

8. За взаємною згодою Сторін, може бути передбачений додатковий обсяг та/або порядок щодо 

здійснення інформаційного обміну та співпраці, який не врегульований нормативними актами, або 

врегульований по іншому. 

 

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 2.1 до Додатку 2 Типового Договору 

Електропостачальника про надання послуг з 

розподілу електричної енергії  

 

 

   

Заявлені обсяги купівлі електричної енергії на Оптовому 

ринку на _______________   _______________ 
                 місяць                             рік        

 

Електропостачальник  
     (повне найменування електропостачальника)  

________________________________________ 

(код ЄДРПОУ) 

для споживачів Івано-Франківської області,  

які входять до групи Електропостачальника згідно з реєстром за  

ЕІС-кодами споживачів та їх точками вимірювання  на території здійснення   

ліцензованої діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» 

 

№ 

п/п 

Споживач 
Заявлений обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому 

ринку, кВт*год. 

ЄДРПОУ Назва 
Всього, 

кВт*год- 

Група 

«а»/«б» 

Обсяг купівлі 

споживачем (на 1 

класі напруги), 

кВт*год 

Обсяг купівлі 

споживачем (на 2 

класі напруги), 

кВт*год 

1 2 3 4 5 6 7 

        

       

Всього  
   

 

 

 

Керівник підприємства  _________________ ______________ 

                       підпис                                       ПІБ        

                                                                                                                                                                                             М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


