ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ТА ПРО НАЯВНИЙ ВИБІР
ПОРЯДКУ ТА ФОРМ ВИСТАВЛЕННЯ РАХУНКА І ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
Відповідно до Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ) Договір про постачання
електричної енергії містить такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду
домовленостей:
1) найменування постачальника електричної енергії та споживача;
2) місце і дату укладення Договору про постачання електричної енергії;
3) договірні величини споживання електричної енергії, договірні величини
споживання електричної потужності (помісячно);
4) величини дозволеної та приєднаної потужності;
5) клас напруги споживача за точкою продажу, порядок застосування
тарифів
на
електричну
енергію,
що
використовується
на
потреби
струмоприймачів різних тарифних груп тощо;
6) режим роботи електроустановки споживача. У разі укладення одного
договору про постачання електричної енергії за двома або більше об'єктами
споживача значення величин дозволеної та приєднаної потужності, режим
роботи електроустановок споживача визначаються за кожним з об'єктів
споживача;
7) значення показників якості електричної енергії (ПЯЕ);
8) узгоджений
надійності);

рівень

надійності

електропостачання

(за

категорією

9) порядок обліку перетікання реактивної електричної енергії, порядок
розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії (у разі приєднання
електроустановок
споживача
безпосередньо
до
мереж
постачальника
електричної енергії за регульованим тарифом);
10) режими постачання, розрахунковий облік споживання електричної
енергії та величини потужності, контролю показників якості електричної енергії,
порядок розрахунків за спожиту електричну енергію;
11) порядок погодження,
договірних величин;

встановлення,

перегляду

та

коригування

12) заходи з підтримання стійкості енергосистеми, порядок введення
обмежень та відключень при дефіциті енергії та потужності в енергосистемі;
13) відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її
застосування;
14) зобов'язання сторін у разі порушення договірних величин;
15) порядок зняття показів розрахункових засобів обліку, порядок надання
та підтвердження інформації щодо даних розрахункового обліку електричної
енергії, порядок та строки проведення розрахунків;
16) строк дії договору;
17) умови та порядок розірвання договору;
18) місцезнаходження, банківські реквізити сторін.

Невід'ємними частинами договору про постачання електричної енергії є:

1) акт (акти) про розмежування балансової належності та експлуатаційної
відповідальності сторін;
2) відомості про розрахункові засоби обліку активної та реактивної
електричної енергії (точка встановлення, тип, покази на момент укладання
договору тощо);
3) схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять
електроустановки споживача, і точок їх приєднання;
4) повідомлення про граничні величини споживання електричної потужності
та години контролю максимального навантаження енергосистеми;
5) За необхідності
додаються:

до

договору

про

постачання

електричної

енергії

а) акти екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання
споживача;
б) порядок розрахунку технічних втрат електричної енергії в електричних
мережах;
в) перелік випадків, коли постачання електричної енергії може бути
обмежене споживачу, та порядок обмеження.
Остаточний розрахунок споживача за електричну енергію, спожиту протягом
розрахункового періоду, здійснюється на підставі виставленого постачальником
електричної енергії, рахунка відповідно до даних про фактичне споживання
електричної енергії визначеного за показами розрахункових засобів обліку, які
фіксуються у терміни, передбачені договором, та/або розрахунковим шляхом у
випадках, передбачених цими Правилами.
Покази
розрахункових
засобів
обліку
знімаються
представником
електропередавальної організації (основного споживача) та підтверджуються
споживачем відповідно до договору. За ініціативою однієї із сторін договору у
ньому може бути передбачений інший порядок зняття показів розрахункових
засобів обліку. Порядок зняття показів розрахункових засобів обліку
зазначається у договорі про постачання електричної енергії. У разі послідовного
приєднання засобів обліку споживача та субспоживача (субспоживачів) зняття
показань розрахункових засобів обліку основного споживача та субспоживача
(субспоживачів) має здійснюватись одночасно.
Рахунок на оплату електричної енергії, спожитої впродовж звітного
розрахункового періоду (остаточний розрахунок), та рахунок на оплату
заявленого обсягу споживання електричної енергії на найближчий наступний
розрахунковий або плановий період (авансовий платіж або попередня оплата) у
разі, коли договором про постачання електричної енергії передбачено
виставлення рахунків на авансовий платіж або попередню оплату, надаються
постачальником електричної енергії одночасно у порядку, передбаченому
договором про постачання електричної енергії. У таких рахунках обов'язково
зазначається кінцева дата їх оплати згідно з договором про постачання
електричної енергії.
Надання споживачами інформації щодо даних розрахункового обліку
електричної енергії здійснюється у порядку, передбаченому договором про
постачання електричної енергії:
щодо даних розрахункового обліку електричної енергії, на який поширюється
дія пункту 3.35 цих Правил, - за допомогою електронного обміну інформацією

між електропередавальною організацією та споживачем з використанням АСКОЕ
електропередавальної організації;
щодо даних розрахункового обліку електричної енергії, на який не
поширюється дія пункту 3.35 глави 3 цих Правил, - через персональну сторінку
споживача на web-сайті постачальника електричної енергії або електронною
поштою, факсимільним зв'язком чи іншими способами з використанням новітніх
інформаційних технологій у системі електронного документообігу.
Рахунки на оплату надаються споживачам у відповідних структурних
підрозділах постачальника електричної енергії через персональну сторінку
споживача на web-сайті постачальника електричної енергії або електронною
поштою, факсимільним зв'язком, поштовим зв'язком, кур'єром чи іншими
способами з використанням новітніх інформаційних технологій у системі
електронного документообігу у порядку, передбаченому договором про
постачання електричної енергії.
Під час визначення суми платежу остаточного розрахунку за поточний
розрахунковий період мають бути враховані суми проведеної в попередньому та
поточному розрахункових періодах оплати споживання електричної енергії за
поточний розрахунковий період.
Тривалість періоду для здійснення споживачем розрахунків зазначається у
договорі та/або на платіжному повідомленні і має не перевищувати 5
операційних днів з дня отримання рахунка для споживачів, які оплачують
електричну енергію самостійно, і 10 операційних днів з дня отримання рахунка
для споживачів, які здійснюють розрахунки через структурний підрозділ, який
розташований в іншому місті.
Дата оплати рахунка (здійснення розрахунку) визначається датою, на яку
були зараховані кошти на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.
Величина коштів, яку має оплатити споживач за спожиту протягом
розрахункового періоду електричну енергію, визначається постачальником
електричної енергії за однією з таких схем:
сума добутків величин обсягів споживання електричної енергії, визначених
за даними (протоколами) автоматизованої системи обліку, на величини
відповідних тарифів;
обсяг спожитої (переданої) електричної енергії між датами зняття показів
засобів обліку розкладається пропорційно до тривалості дії протягом
розрахункового періоду кожного з тарифів, після чого величина коштів, які має
сплатити споживач, визначається як сума добутків тарифів на відповідний їм
обсяг електричної енергії;
період між датами на початку та в кінці розрахункового періоду
прирівнюється до періоду дії тарифу (календарного місяця), і величина коштів,
які має сплатити споживач, визначається як добуток обсягу електричної енергії,
спожитої (переданої) між датами зняття показів засобів обліку, на тариф, який
діяв на початок або кінець розрахункового періоду відповідно до умов договору
(крім населених пунктів).
Обрана схема обов'язково зазначається у договорі і не може бути змінена до
закінчення терміну дії договору або внесення до договору в установленому
порядку відповідних змін.

Розрахунки за спожиту електричну енергію юридичним особам-споживачам електричної
енергії здійснюються на підставі Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ) та
відповідно до умов договору про постачання електричної енергії.
Розрахунковим періодом для визначення обсягу спожитої електричної енергії приймається
місяць з певного числа попереднього місяця до такого ж числа розрахункового місяця (дата
проведення розрахунків обумовлюється в п. 1 Додатку 2 до договору).
Остаточний розрахунок споживача за електричну енергію, спожиту протягом
розрахункового періоду, здійснюється на підставі виставленого постачальником
електричної енергії, рахунка відповідно до даних про фактичне споживання
електричної енергії визначеного за показами розрахункових засобів обліку, які
фіксуються у терміни, передбачені договором, та/або розрахунковим шляхом у
випадках, передбачених цими Правилами.
Покази
розрахункових
засобів
обліку
знімаються
представником
електропередавальної організації (основного споживача) та підтверджуються
споживачем відповідно до договору. За ініціативою однієї із сторін договору у
ньому може бути передбачений інший порядок зняття показів розрахункових
засобів обліку. Порядок зняття показів розрахункових засобів обліку
зазначається у договорі про постачання електричної енергії. У разі послідовного
приєднання засобів обліку споживача та субспоживача (субспоживачів) зняття
показань розрахункових засобів обліку основного споживача та субспоживача
(субспоживачів) має здійснюватись одночасно.
Рахунок на оплату електричної енергії, спожитої впродовж звітного
розрахункового періоду (остаточний розрахунок), та рахунок на оплату
заявленого обсягу споживання електричної енергії на найближчий наступний
розрахунковий або плановий період (авансовий платіж або попередня оплата) у
разі, коли договором про постачання електричної енергії передбачено
виставлення рахунків на авансовий платіж або попередню оплату, надаються
постачальником електричної енергії одночасно у порядку, передбаченому
договором про постачання електричної енергії. У таких рахунках обов'язково
зазначається кінцева дата їх оплати згідно з договором про постачання
електричної енергії.
Надання споживачами інформації щодо даних розрахункового обліку
електричної енергії здійснюється у порядку, передбаченому договором
про постачання електричної енергії:
щодо даних розрахункового обліку електричної енергії, на який поширюється
дія пункту 3.35 цих Правил, - за допомогою електронного обміну інформацією
між електропередавальною організацією та споживачем з використанням АСКОЕ
електропередавальної організації;
щодо даних розрахункового обліку електричної енергії, на який не
поширюється дія пункту 3.35 глави 3 цих Правил, - через персональну сторінку
споживача на web-сайті постачальника електричної енергії або електронною
поштою, факсимільним зв'язком чи іншими способами з використанням новітніх
інформаційних технологій у системі електронного документообігу.
Рахунки на оплату надаються споживачам у відповідних структурних
підрозділах постачальника електричної енергії через персональну сторінку
споживача на web-сайті постачальника електричної енергії або електронною
поштою, факсимільним зв'язком, поштовим зв'язком, кур'єром чи іншими
способами з використанням новітніх інформаційних технологій у системі
електронного документообігу у порядку, передбаченому договором про
постачання електричної енергії.
Під час визначення суми платежу остаточного розрахунку за поточний
розрахунковий період мають бути враховані суми проведеної в попередньому та

поточному розрахункових періодах оплати споживання електричної енергії за
поточний розрахунковий період.
Тривалість періоду для здійснення споживачем розрахунків зазначається у
договорі та/або на платіжному повідомленні і має не перевищувати 5
операційних днів з дня отримання рахунка для споживачів, які оплачують
електричну енергію самостійно, і 10 операційних днів з дня отримання рахунка
для споживачів, які здійснюють розрахунки через структурний підрозділ, який
розташований в іншому місті.
Дата оплати рахунка (здійснення розрахунку) визначається датою, на яку
були зараховані кошти на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.
Величина коштів, яку має оплатити споживач за спожиту протягом
розрахункового періоду електричну енергію, визначається постачальником
електричної енергії за однією з таких схем:
сума добутків величин обсягів споживання електричної енергії, визначених
за даними (протоколами) автоматизованої системи обліку, на величини
відповідних тарифів;
обсяг спожитої (переданої) електричної енергії між датами зняття показів
засобів обліку розкладається пропорційно до тривалості дії протягом
розрахункового періоду кожного з тарифів, після чого величина коштів, які має
сплатити споживач, визначається як сума добутків тарифів на відповідний їм
обсяг електричної енергії;
період між датами на початку та в кінці розрахункового періоду
прирівнюється до періоду дії тарифу (календарного місяця), і величина коштів,
які має сплатити споживач, визначається як добуток обсягу електричної енергії,
спожитої (переданої) між датами зняття показів засобів обліку, на тариф, який
діяв на початок або кінець розрахункового періоду відповідно до умов договору
(крім населених пунктів).
Обрана схема обов'язково зазначається у договорі і не може бути змінена до
закінчення терміну дії договору або внесення до договору в установленому
порядку відповідних змін.

