Додаток 4
до Договору споживача про надання
послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії
Порядок розрахунків
1.
Сума оплати послуг з розподілу визначається виходячи з обсягу електричної енергії,
розподіленої Оператором системи розподілу, та тарифу на розподіл електричної енергії.
2.
Тарифи (ціни) за послуги з розподілу електричної енергії на ринку електричної енергії
встановлюються Регулятором та розміщуються на офіційному сайті Оператора системи
розподілу.
3.
Розрахунки за послуги з розподілу електричної енергії здійснюються у грошовій формі за
розрахунковий період, який становить один календарний місяць. На період до дати впровадження
повномасштабного ринку електричної енергії, не побутовий споживач, звіти про покази засобів
обліку може надавати у дати, встановлені договором про постачання електричної енергії, що діяв
станом на 31 грудня 2018 року, до отримання окремого повідомлення від Оператора системи
розподілу про зміну відповідної дати або за погодженням Сторін.
4.
Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем у формі
попередньої оплати (крім побутових споживачів та суб'єктів господарювання, предметом
діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню
послуг, установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення), якщо
інше не узгоджене Сторонами.
5.
Сума авансового платежу або попередньої оплати (якщо застосовується) визначається на
основі фактичних значень обсягу розподіленої електричної енергії за відповідний попередній
період. Якщо авансовий платіж розраховується для Споживача, фактичне значення обсягу
розподіленої електричної енергії якого за попередній період дорівнює «0» (або для нових
споживачів), сума авансового платежу або попередньої оплати визначається на основі
розрахункових значень обсягу розподіленої електричної енергії на наступний період. У разі,
якщо фактичні значення обсягу розподіленої електричної енергії за відповідний попередній
період є меншими ніж розмір очікуваних обсягів споживання на цей же попередній період,
наданих споживачем, то визначення суми авансового платежу або попередньої оплати
здійснюється на підставі очікуваних обсягів споживання електричної енергії на цей період.
6.
Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем на підставі
виставлених Оператором системи розподілу платіжних документів у строки, визначені в цих
платіжних документах, які не можуть бути меншими за 5 днів з дня надання такого платіжного
документа Споживачу.
7.
У разі не отримання Споживачем з будь-яких причин платіжного документу, оплата
послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем самостійно не пізніше
5 робочих днів після настання строку оплати, встановленого цим Порядком розрахунків.
8.
Попередня оплата або авансові платежі у будь-якому разі здійснюються Споживачем не
пізніше ніж за 5 календарних днів до початку розрахункового періоду з наступним перерахунком
(остаточним розрахунком), що проводиться відповідно до фактичного обсягу розподіленої
електричної енергії протягом відповідного розрахункового періоду.
9.
Під час визначення суми платежу остаточного розрахунку за поточний розрахунковий
період Оператором системи розподілу мають бути враховані суми проведених попередніх
платежів у поточному розрахунковому періоді. Остаточний розрахунок за надання послуги з
розподілу електричної енергії за поточний розрахунковий період здійснюється споживачем
протягом 5 робочих днів після закінчення розрахункового періоду.
10.
При відсутності у платіжному документі відомостей про призначення платежу, посилань
на період, за який здійснюється оплата або перевищення суми платежу, необхідної для цього
періоду, ці кошти, перераховані Споживачем, Оператор системи розподілу має право зарахувати
як погашення існуючої заборгованості цього Споживача з найдавнішим терміном (строком) її
виникнення. При відсутності заборгованості надлишок коштів, що надійшли протягом
розрахункового періоду, зараховується в рахунок оплати наступного розрахункового періоду.

11.
Вартість необлікованої електричної енергії, розрахованої Оператором системи розподілу,
на підставі акту про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, перераховуються
Споживачем на поточний рахунок Оператора системи розподілу. Споживач має оплатити
вказаний в даному пункті рахунок, не пізніше 30 календарних днів від дня його отримання.
12.
Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена
сума коштів зараховується на поточний рахунок Оператора системи розподілу.
13.
Документи (звіти про покази засобів обліку за розрахунковий період, платіжні документи
тощо), якими Сторони здійснюють обмін у процесі виконання Договору, можуть надаватися
Сторонами в електронному вигляді через веб-сервіс «Особистий кабінет», який розміщений на
сайті Оператора системи розподілу https://dtek-kem.com.ua, за умови наявності електронного
підпису тієї особи, що уповноважена підписувати документи в електронному вигляді у порядку,
визначеному законодавством.
14.
Звіти про покази засобів обліку за розрахунковий період можуть надаватись Споживачем
через іншого учасника ринку електричної енергії за наявності у відповідного учасника ринку
технічних можливостей для їх прийому та повноважень (у разі, якщо обмін такими документами
здійснюється після повідомлення Оператором системи розподілу), за умови наявності
електронного підпису тієї особи, що уповноважена підписувати документи в електронному
вигляді у порядку, визначеному законодавством.
15.
У випадку неподання Споживачем даних про споживання електричної енергії за
розрахунковий період у строки, установлені в цьому Договорі, або неможливості отримання
Оператором системи розподілу даних про спожиту електричну енергію в зазначений термін (за
винятком порушення роботи вузла обліку) обсяг спожитої (розподіленої) електричної енергії
визначається шляхом розрахунку середнього обсягу споживання, в порядку передбаченому
Кодексом комерційного обліку електричної енергії.
16.
Після отримання фактичних показів приладів комерційного обліку, Оператор системи
розподілу проводить розрахунок на основі фактичних даних комерційного обліку.
17.
У разі тимчасового порушення роботи вузла обліку електричної енергії, у тому числі у разі
заміни та/або повірки лічильників електричної енергії, вимірювальних трансформаторів струму
чи напруги, обсяг електричної енергії, використаної Споживачем від дня порушення вимірювань
до дня відновлення вимірювань, визначається на підставі показів технічних (контрольних)
лічильників електричної енергії, а у разі їх відсутності розраховується Оператором системи
розподілу за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії розрахункового періоду,
наступного після відновлення комерційного обліку періоду, або попереднього розрахункового
періоду до порушення комерційного обліку, або за календарний період попереднього року, який
відповідає періоду порушення роботи вузла обліку. У разі застосування Оператором системи
розподілу порядку визначення обсягу електричної енергії, зазначеного в даному пункті, для
розрахунку береться найбільша величина визначеного обсягу електричної енергії, якщо інше не
погоджено Сторонами.
18.
Дані зафіксовані при контрольних оглядах засобу обліку або зчитані покази інтегрального
лічильника в інший день вважаються вихідними даними для визначення показів лічильника на
останній день розрахункового періоду шляхом додавання (віднімання) споживання,
помноженого на кількість днів (діб) між датою зчитування показів та останнім днем
розрахункового періоду.
19.
У разі наявності розбіжностей між даними Споживача та даними, зафіксованими
контрольними оглядами або засобами дистанційної передачі даних пріоритет для розрахунків
мають дані Оператора системи розподілу.
20.
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).
21.
За день відновлення вимірювання приймається день складення спільного акту про покази
лічильників електричної енергії після завершення ремонтних та налагоджувальних робіт схеми
підключення засобів вимірювальної техніки та їх налаштування (за необхідності).
22.
У разі зниження Споживачем протягом двох розрахункових періодів середньої фактичної
величини споживання електричної потужності та/або обсягу споживання електричної енергії до
рівня, який нижче мінімально допустимого рівня завантаження схеми обліку (а саме, значення

обсягу електричної енергії, визначеного за показами засобів вимірювання менше значення обсягу
електричної енергії, визначеного як добуток навантаження електроустановок на мінімально
допустимому рівні завантаження схеми обліку на тривалість визначеного в Договорі часу роботи
струмоприймачів протягом розрахункового періоду), Оператор системи розподілу має висунути
вимогу до постачальника послуг комерційного обліку або власника цих засобів вимірювання
щодо приведення схеми вимірювань у відповідність до вимог нормативно-технічних документів
(якщо таке зниження споживання електричної потужності та/або обсягу споживання електричної
енергії не передбачено проектними рішеннями).
23.
До моменту впровадження порядку, передбаченого главою 2 розділу Х Кодексу
комерційного обліку електричної енергії, мінімально допустимий рівень завантаження схеми
обліку визначається:
у разі, якщо схема обліку не обладнана трансформаторами струму, виходячи із струму
навантаження, який дорівнює порогу чутливості лічильника прямого включення;
у разі встановлення у схемі обліку трансформаторів струму, виходячи з величини, яка є
більшою: мінімального струму первинних обмоток трансформаторів струму, при яких
нормується їх похибка, або добутку порога чутливості засобу обліку (лічильника) на коефіцієнт
трансформації трансформаторів струму.
24.
До закінчення одного повного розрахункового періоду з дня надання такої вимоги вперше
розрахунки за спожиту електричну енергію проводяться за показами встановлених засобів
обліку. Після закінчення цього терміну та за умов, що розрахунковий облік належить Споживачу
та не був приведений у відповідність до вимог нормативно-технічних документів, обсяг спожитої
електричної енергії розраховується, виходячи з навантаження схеми обліку та режиму роботи
Споживача.
25.
У разі відсутності у Споживача договору про постачання електричної енергії, з 01.01.2019
для розрахунків між Сторонами покази засобу(ів) обліку не застосовуються (у тому числі якщо з
технічних (інших не залежних від Оператора системи розподілу) причин розподіл електричної
енергії не було припинено), розрахунки між Сторонами ведуться наступним чином:
25.1 Обсяг розподіленої електричної енергії такому Споживачу розраховується виходячи із
приєднаної потужності його струмоприймачів та кількості годин їх використання, передбачених
Договором.
25.2 Вартість розподіленої електроенергії визначається за ціною закупівлі електричної енергії
Оператором системи розподілу на втрати електричної енергії в мережах у відповідному
розрахунковому періоді та з врахуванням вартості послуг з розподілу електричної енергії на
об'єкт (об'єкти) споживача за тарифом (ціною) на послугу з розподілу електричної енергії.
25.3 Період розрахунку визначається з моменту припинення дії або не укладення Споживачем
договору про постачання електричної енергії, та до моменту його укладення або повного
припинення постачання електричної енергії Споживачу, що зафіксовано відповідним актом.
25.4 Оплата Споживачем, вартості послуг з розподілу, що розраховані у відповідності з
пунктом 25 даного Додатку, здійснюється на підставі окремих платіжних документів Оператора
системи розподілу за відповідний розрахунковий період, з вказанням обсягу та вартості
електричної енергії, в строки не пізніше 10 днів, з моменту їх отримання.
26.
За внесення платежів, передбачених цим Договором, з порушенням термінів, визначених
Додатком 4 до цього Договору, Споживачу нараховується пеня в розмірі подвійної облікової
ставки НБУ, яка діє на день прострочення, за кожен день прострочення, без обмеження періоду
її нарахування, до дати повної оплати.

