ДОГОВІР №________________
про надання послуг з розподілу електричної енергії
між Оператором системи розподілу та Виробником електричної енергії
м. ______________________

«___»_________20___

АТ «Прикарпаттяобленерго» (далі - Оператор системи розподілу), який діє на підставі Ліцензії на право
провадження господарської діяльності з надання послуг розподілу електричної енергії споживачу, виданої
постановою НКРЕКП від 16.11.2018 № 1443, в особі _________________________________________, який діє
на підставі довіреності №_____ від «___» _____________, з однієї сторони та ____________________________
______________________(далі - Виробник), в особі____________________________ який (яка) діє на підставі
____________________________________ (далі – Сторони), уклали цей Договір про надання послуг з
розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та Виробником електричної енергії (далі Договір) про наступне:
1. Загальні положення
1.1. Цей договір встановлює порядок розподілу електричної енергії мережами Оператора системи розподілу,
виробленої електроустановками Виробника, як послуги Оператора системи розподілу.
1.2. Умови Договору є однаковими для всіх Виробників та розроблені відповідно до Закону України «Про
ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) № 312 від 14.03.2018 року, Кодексу системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП № 310
від 14.03.2018 року (далі – КСР), Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою
НКРЕКП № 311 від 14.03.2018 року (далі – ККОЕЕ).
2. Предмет Договору
2.1. Оператор системи розподілу надає Виробнику послуги з розподілу електричної енергії, виробленої
електроустановками Виробника, параметри якості якої електричної енергії відповідають показникам,
визначеним Кодексом системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП N 309 від 14 березня 2018 року,
та Кодексом систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП N 310 від 14 березня 2018 року.
Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії Виробнику згідно з реєстром за
ЕІС-кодом Виробника та його точок комерційного обліку.
2.2. Відомості про точку (точки) розподілу електроустановок, відомості про дозволену та приєднану
потужність (величину максимального розрахункового навантаження) за точкою (точками) розподілу
електричної енергії, відомості про межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між
сторонами, однолінійну схему, відомості про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної
енергії, порядок розрахунку втрат та приведення обсягів електричної енергії до межі балансової належності,
порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії на об’єктах
Виробника визначаються Додатками до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної
енергії №_______ від «___»_______ 20__ р.
2.3. Відомості про узгоджені (договірні) річні обсяги виробництва електричної енергії подаються Виробником
Оператору системи розподілу не пізніше 01 листопада року, що передує року узгодження річних обсягів
виробництва електричної енергії. У разі ненадання Виробником даних про узгоджені (договірні) річні обсяги
виробництва електричної енергії в зазначений термін Оператор системи розподілу приймає до уваги фактичні
обсяги виробленої електроенергії в поточному році.
2.4. Оплата послуг з розподілу електричної енергії, виробленої в процесі виробництва електричної енергії
Виробником між Оператором системи розподілу та Виробником не здійснюється.
3. Порядок обліку електричної енергії
3.1. Облік електричної енергії, що відпускається Виробником в мережі Оператора системи розподілу на межі
балансової належності електричних мереж здійснюється відповідно до вимог ККОЕЕ.
За розрахункову одиницю розподіленого обсягу електричної енергії приймається одна кіловат година
(кВт*год).
3.2. Обсяг виробленої електричної енергії електроустановками Виробника визначається за показами засобів
комерційного обліку з врахуванням технологічних втрат електричної енергії в мережах Виробника.
3.3. У разі встановлення комерційних засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж
Оператора системи та Виробника обсяги відпущеної та спожитої електричної енергії, визначені відповідно до
показів комерційних засобів обліку, збільшуються (зменшуються), на величину обсягу розрахункових втрат
електроенергії у ділянці електричної мережі (з урахуванням трансформаторів та ліній електропередавання) від

межі балансової належності до місця встановлення комерційних засобів обліку. Розрахунок втрат електричної
енергії виконується на підставі галузевих нормативно-технічних документів та Методики приведення обсягів
перетікань електроенергії до межі балансової належності електричних мереж і обсягів купівлі та продажу
електричної енергії укладеної між Виробником та Оператором системи розподілу. У разі встановлення
комерційних засобів обліку на межі балансової належності електричних мереж Оператора системи розподілу
та Виробника вказана Методика не оформляється.
3.4. Для визначення обсягів відпущеної Виробником електричної енергії в мережу Оператора системи
розподілу використовують розрахункові засоби комерційного обліку, які зазначені в Додатку 3 "Відомості про
розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії" до Договору споживача про надання
послуг з розподілу електричної енергії та введену в промислову експлуатацію автоматизовану систему
комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) або автоматизовану системи збору даних та керування
лічильниками.
4. Права та обов’язки сторін
4.1. Оператор системи розподілу зобов'язується:
4.1.1. Виконувати умови цього Договору та надавати Виробнику послуги з розподілу електричної енергії на
території здійснення ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу.
4.1.2. Забезпечувати утримання електричних мереж у належному стані для задоволення потреб Виробника в
частині транспортування електричної енергії мережами Оператора системи розподілу в межах приєднаної
потужності.
4.1.3. Забезпечувати надійне надання послуг з розподілу електричної енергії.
4.1.4. Надавати Виробнику інформацію про послуги, пов’язані з розподілом електричної енергії та інформацію
про терміни обмежень і відключень.
4.1.5. Забезпечувати зі своєї сторони збереження розрахункових засобів обліку, пломб Оператора системи
розподілу та пломб Виробника, які встановлені на засобах обліку.
4.1.6. Забезпечувати доступ уповноважених осіб Виробника до розрахункових засобів обліку, після
пред’явлення ними відповідних службових посвідчень.
4.2. Виробник зобов'язується:
4.2.1. Надавати Оператору системи розподілу не пізніше 01 листопада, відомості про обсяги виробництва
електричної енергії в наступному році з помісячним розподілом.
4.2.2. Виконувати умови цього Договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором
системи розподілу та Виробником.
4.2.3. Надавати Оператору системи розподілу інформацію про планові строки/терміни припинення або
обмеження виробництва електричної енергії, про зміну узгоджених (договірних) обсягів виробництва
електричної енергії та форс-мажорні обставини.
4.2.4. Забезпечувати виробництво електричної енергії в узгоджених (договірних) обсягах та в межах
дозволеної потужності із дотриманням показників якості електричної енергії, визначених державними
стандартами.
4.2.5. Забезпечувати компенсацію перетікання реактивної потужності на межі балансової належності
Оператора системи розподілу та Виробника відповідно до вимог технічних умов, за якими було здійснено таке
приєднання, якщо інше не передбачено цим Договором.
4.2.6. Забезпечувати зі своєї сторони збереження розрахункових засобів обліку, пломб Оператора системи
розподілу та пломб Виробника, які встановлені на засобах обліку.
4.2.7. Забезпечувати доступ уповноважених працівників Оператора системи розподілу до розрахункових
засобів обліку електричної енергії Виробника, після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень.
4.2.8. Забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх внутрішніх електромереж та
електроустановок.
4.2.9. Повідомляти Оператора системи розподілу за адресою вул. Індустріальна, 34, м. Івано-Франківськ про
всі зміни технічного чи організаційного характеру, що впливають на виконання цього Договору.
4.2.10. Припинити/обмежити відпуск електричної енергії своїми генеруючими установками після
попередження Оператора системи розподілу про припинення/обмеження розподілу електричної енергії на час,
зазначений Оператором системи розподілу в повідомленні.
4.2.11. Здійснювати вимірювання (фіксацію) параметрів виробленої електричної енергії та передавати ці дані
Оператору системи розподілу.
4.2.12. Надавати подекадно Оператору системи розподілу Акт звірки загальної відпущеної (отриманої)
електричної енергії з суміжним з суміжними ліцензіатом, який оформляється Виробником в паперовому
вигляді та підписується представниками з сторони Оператора системи розподілу та Виробника.

4.3. Оператора системи розподілу має право:
4.3.1. Вимагати від Виробника здійснювати виробництво електричної енергії в узгоджених (договірних)
обсягах із дотриманням показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами.
4.3.2. Отримувати від Виробника інформацію про планові терміни припинення або обмеження виробництва
електричної енергії, про зміну узгоджених (договірних) обсягів виробництва електричної енергії та форсмажорні обставини.
4.3.3. Вимагати припинення/обмеження відпуску електричної енергії Виробником на час проведення планових
ремонтів електроустановок та електричних мереж системи розподілу та проведення системних випробувань,
здійснивши відповідні погодження та попередження відповідно до вимог КСР.
4.3.4. Надавати Виробнику, який є власником засобу вимірювання, обґрунтовані вимоги щодо приведення
розрахункового обліку в технічний стан відповідно до вимог нормативних документів.
4.3.5 Отримувати від Виробника штраф, який визначається пунктом 5 цього Договору.
4.4. Виробника має право:
4.4.1. Вимагати від Оператора системи розподілу утримувати електричні мережі в належному стані для
забезпечення Виробником надійного відпуску електричної енергії в мережі Оператора системи розподілу в
мережах дозволеної потужності.
4.4.2. Отримувати від Оператора системи розподілу інформацію про послуги, пов’язані з розподілом
електричної енергії, про строки обмежень і відключень, які призвели до недовідпуску Виробником
електричної енергії.
5. Відповідальність сторін
5.1 Сторони несуть відповідальність за:
1) неприведення обліку електричної енергії на межі балансової належності між системами розподілу
Сторін, яка визначена Додатком 6 до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії
до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії;
2) невиконання вимог пункту 4 даного Договору;
3) збитки, заподіяні внаслідок недотримання параметрів якості електричної енергії, визначених
державними стандартами, якщо зазначене порушення виникло з вини Сторін;
4) порушення показників відхилення напруги.
5.2. Виробник несе відповідальність за будь-які збитки, завдані Оператору системи розподілу, іншим
користувачам та/або третім особам за неприпинення або необмеження відпуску електричної енергії на вимогу
та попередження Оператора системи розподілу про припинення/обмеження розподілу електричної енергії.
5.3. Сторони не несуть відповідальність за збитки, заподіяні внаслідок порушень параметрів якості
електричної енергії, визначених державними стандартами, якщо зазначене виникло не з їх вини.
5.4. У разі виявлення однією з Сторін порушень умов цього Договору іншою стороною та/або порушень вимог
чинних нормативних документів у сфері електроенергетики та нормативно – правових актів, за які
законодавством передбачене застосування штрафних санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману
продукцію, вигоду тощо, оформляється двосторонній Акт порушень або невідповідність дій Виробника
умовам Договору (далі - Акт), який складається у двох примірниках та направляється або вручається іншій
стороні для підписання. Сторона, дії та/або бездіяльність, якої стала причиною складення Акту, має право
внести до Акту свої зауваження.
5.5. Сторона, яка здійснила порушення не може без поважних причин відмовитись від складення та
підписання Акту.
5.6. У разі відмови сторони, яка здійснила порушення від підписання Акту в ньому робиться запис про
відмову. Якщо складений Акт підписали не менше 3-х уповноважених представників Сторони, яка склала Акт,
такий Акт вважається дійсним.
5.7. На підставі складеного Акту Оператор системи розподілу має право нараховувати Виробнику штраф.
5.8. За недотримання показників відхилення напруги штраф Виробнику розраховується Оператором системи
розподілу за формулою:
P=0,25*Wd*D*Т, грн
де Wd – середньодобовий відпуск електричної енергії в точці розподілу електричної енергії у розрахунковому
місяці, кВт*год;
T – діючий тариф на розподіл електричної енергії за відповідним класом напруги у точці розподілу
електричної енергії виробника;
D- кількість днів у розрахунковому місяці в період відпуску електричної енергії з параметрами напруги, що не
відповідають показникам визначеним КСР. Період розподілу електричної енергії з параметрами напруги, що
не відповідають показникам, визначеними КСР, розпочинається з дня отримання Оператором системи
розподілу даних щодо незадовільної якості електричної енергії, які можуть бути отримані, в тому числі, за
допомогою вузлів обліку електричної енергії та/або спеціальних технічних засобів, призначених для

вимірювання параметрів електричної енергії та закінчуються днем усунення причин недотримання
Виробником показників відхилення напруги.
5.9. Штраф, нарахований Оператором системи розподілу на підставі розділу 5 цього Договору, повинен бути
сплачений Виробником не пізніше 30 календарних днів, з моменту отримання Виробником рахунку на його
сплату. Датою отримання рахунку Виробником, в розумінні цього пункту, є дата особистого вручення такого
рахунку, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій
календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується Виробник (у разі
направлення рахунку поштою рекомендованим листом).
6. Порядок обмеження та припинення розподілу електричної енергії
6.1. Розподіл електричної енергії Виробнику може бути обмежено або припинено Оператором системи
розподілу:
1) без попередження у разі:
- виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Оператора системи розподілу - на час, що не перевищує
визначеного ПУЕ для струмоприймачів Виробника відповідної категорії;
- зниження показників якості електричної енергії з вини Виробника до величин, які порушують нормальне
функціонування електроустановок Оператора системи розподілу та інших споживачів;
- приєднання Виробником власних струмоприймачів або струмоприймачів третіх осіб до мереж Оператора
системи розподілу поза розрахунковими засобами обліку;
- самовільного внесення змін у схеми вимірювання та обліку електроенергії.
2) з повідомленням Виробника не пізніше, ніж за 5 робочих днів у разі:
- відсутності у Виробника персоналу для обслуговування електроустановок або договору на обслуговування
електроустановок;
- споживання/вироблення електричної енергії Виробником після закінчення строку дії цього Договору;
- недопущення Виробником посадових осіб органів, на яких покладено відповідні обов'язки згідно з чинним
законодавством, до власних електроустановок або розрахункових засобів обліку електроенергії;
3) у разі незадовільного стану електроустановок Виробника, що загрожує аварією, пожежею, створює загрозу
життю, а також при невиконанні вимог щодо усунення недоліків в електроустановках Виробника - за
приписом представників державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з чинним
законодавством;
4) у разі введення в установленому порядку графіків обмежень та відключень унаслідок недостатності
електричної енергії та (або) потужності в енергетичній системі;
5) з повідомленням не менше, ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках
Оператора системи розподілу або для приєднання нових споживачів, у разі відсутності резервного живлення
Виробника.
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 врегулювання розбіжностей
8.1. Всі ймовірні суперечки, що виникли з даного Договору, або у зв’язку з ним, Сторони будуть намагатися
вирішувати шляхом переговорів.
8.2. Усі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до чинного
законодавства України.
9. Зміни та доповнення до Договору
9.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін. Всі зміни і доповнення
оформляються додатковим правочином і скріпляються підписами повноважних осіб і печатками обох Сторін.
Ксеро-факсимільні копії змін і доповнень сприймаються, як інформація і юридичної сили не мають. При зміні
чинних законодавчих актів Сторони керуються цими змінами, незалежно від їх внесення у даний Договір.
9.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій Стороні.

10. Термін дії Договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє протягом 1 (одного) календарного року.
Договір вважається продовженим на кожен наступний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору
жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.
10.2. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному
законодавством України.
10.3. Дія договору достроково припиняється у разі:
- отриманням Оператором системи розподілу документального підтвердження факту відчуження об’єкту
на користь іншої особи, у тому числі, набуття спадкоємцем права власності на об’єкт;
- втрати чинності (припинення дії) документа, яким визначено право користування на об’єкт
(приміщення, земельну ділянку);
- за заявою Виробника;
- втрати чинності Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії №_______ від
«___»_______ 20__ р.
11. Інші умови
11.1. Даний договір є невід’ємною частиною Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної
енергії «___»_______ 20__ р.
11. 2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
11.3. Взаємовідносини сторін в частині диспетчерського (оперативно-технологічного) управління системою
розподілу, що деталізують дії оперативного персоналу щодо обладнання, яке перебуває в їх оперативному
управлінні та відданні, встановлюються Положенням про оперативно-технічні взаємовідносини.
11.4. Усі додатки, зміни та доповнення до цього Договору оформлюються сторонами письмово у паперовій
формі, підписуються уповноваженими особами обох Сторін або погодження здійснюється шляхом обміну
письмовими повідомленнями відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України, а в разі не досягнення
згоди, у встановленому діючим законодавством порядку.
11.5. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування,
організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких
змін та невідкладно вносити зміни в цей Договір.
11.6. Договір укладається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у
Оператора системи розподілу, другий - у Виробника.
11.7. Місцем виконання договору – Івано-Франківська область.
12. Юридичні адреси сторін та їх розрахункові рахунки:

Оператор системи розподілу:

Виробник:

АТ "Прикарпаттяобленерго"
Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС-код):
№ 62Х4762883043578
м. Івано-Франківськ,76014
вул. Індустріальна, 34
тел: (0342) 52-05-27
ЄДРПОУ 00131564
інд. подат. № 001315609158
№ свід. плат. ПДВ 100335651
Поточний рахунок № 26001300018152
в ТВБВ 10008/0143 Івано-Франківська
філія Івано-Франківське обласне
управління АТ «Ощадбанк»,
МФО 336503
Поштова адреса:
м. Івано-Франківськ
вул. Індустріальна, 34

___________________________________________
____________________________________________

______________________________________________
(посада, підпис, ПІБ)

____________________________________________
(посада, підпис, ПІБ)

“____”_________________20__ р.

___________________________________________

МП

“____”________________20__ р.

МП

