
Додаток 3  

до Договору електропостачальника  

про надання послуг з розподілу  

електричної енергії  
 

Інформаційна взаємодія на ринку електричної енергії  

між Оператором системи розподілу електричної енергії та Постачальником 

 

1. Оператор системи зобов'язується:  

1.1 вести розрахунковий комерційний облік обсягів електричної енергії та 

потужності, що постачається Постачальником до споживачів відповідно до 

діючих нормативно-правових актів та технічних документів;  

1.2 здійснювати прийом, розгляд та погодження всіх документів, 

необхідних Постачальнику для здійснення закупівлі електричної енергії на  

організованих сегментах ринку електричної енергії, у порядку та у строки, 

передбачені відповідними нормативно-правовими актами;  

1.3 повертати без узгодження для виправлення документи, подані 

Постачальником на узгодження до Оператора системи, у разі виявлення 

помилок;  

1.4 проводити оформлення Акту надання послуг з розподілу електричної 

енергії;  

1.5 забезпечувати надання до платформи Market management system 

(MMS) Адміністратора розрахунків погодинних даних комерційного обліку на 

території ліцензованої діяльності Оператора системи відповідно до діючих 

нормативно-правових актів та технічних документів: зокрема, добові 

(погодинні) графіки споживання електричної енергії клієнтами Постачальника 

окремо за групами «А» та «Б» (по території ліцензованої діяльності Оператора 

системи); 

1.6 до 15-00 години 11, 21 числа розрахункового місяця та до 15-00 

години 01 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, надавати 

Постачальнику електронною поштою оперативні дані про споживання 

електроенергії споживачами Постачальника відповідно за 10, 20 діб та 

розрахунковий місяць. У разі, якщо вказана в даному пункті дата припадає на 

святковий день, то дані направляються на наступний за святковим робочий 

день;  

1.7. до 16:00 7 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає 

Постачальнику електронною поштою підписаний КЕП уповноваженої особи за 

Формою 2 до Додатку 3 фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії по 

електропостачальнику у розрахунковому періоді, у т. ч. з розбивкою по групі 

«а» та групі «б», які сформовані на підставі фактичних обсягів надходження 

електричної енергії (споживання електричної енергії «брутто») до електричних 

мереж та фактичного корисного відпуску електричної енергії по кожному 

споживачу за місцем провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії.  

1.8 при дотриманні відповідних норм допуску забезпечувати допуск 

представників Постачальника до розрахункових засобів обліку споживачів, що 



встановлені на підстанціях Оператора системи, протягом 3-х днів з моменту 

письмового звернення Постачальника;  

1.9 вводити за вказівкою відповідних суб’єктів ринку електричної енергії 

графіки обмеження, аварійного відключення, графіки місцевого розвантаження 

потужності та інші заходи відповідно до нормативно-правових актів для 

запобігання порушень режимів роботи об'єднаної енергетичної системи 

України, пов'язаних з дефіцитом потужності і електроенергії, зниженням 

частоти, порушенням режимів допустимих перетоків і навантаження мережних 

елементів;  

1.10 забезпечувати відповідно до діючих нормативно-правових актів та 

технічних документів контроль за дотриманням споживачами Постачальника 

оперативно-диспетчерської дисципліни, режимів споживання електроенергії та 

потужності; 

1.11 за письмовою заявою Постачальника проводити припинення або 

обмеження, у встановлених випадках, постачання електричної енергії 

споживачам Постачальника відповідно до нормативно-правових актів та Форми 

1 до Додатку 2 до цього Договору. У цьому випадку відповідальність за 

правомірність вимоги щодо припинення або обмеження електропостачання 

споживача несе Постачальник;  

1.12 повідомляти Постачальника про застосування графіків обмежень і 

аварійних відключень, час їх початку та закінчення, величину зниження 

споживання та потужності.  

2. Постачальник зобов'язується:  

2.1 до 18-ї доби (включно) місяця, що передує розрахунковому, надавати 

Оператору системи в електронному вигляді:  

- інформацію про замовлене місячне (по годинах) споживання 

електричної енергії споживачами групи «а» (прогнозний графік групи «а») на 

наступний розрахунковий місяць за формою 1 до Додатку 3; 

- інформацію про замовлений обсяг купівлі електричної енергії для 

споживачів групи «б» (прогнозний обсяг загального місячного споживання 

електричної енергії споживачів групи «б»);  

- повідомлення про замовлений обсяг купівлі електричної енергії на 

наступний розрахунковий період; 

2.2. до 16:00 8 числа місяця наступного за розрахунковим узгоджувати 

фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії по електропостачальнику у 

розрахунковому періоді (Форма 2 до Додатку 3) та направити Оператору 

системи електронною поштою підписані КЕП уповноваженої особи. Протягом 

5 днів після узгодження сторонами фактичних (звітних) обсягів купівлі 

електричної енергії по електропостачальнику за допомогою КЕП надавати 

Оператору системи два примірники, підписаного зі свого боку оригіналу 

зазначеної Форми 2.  

2.3 надавати іншу інформацію та дані у порядку та строки, передбачені 

діючими нормативними актами та документами. 

3. Сторони не несуть відповідальності перед споживачами та третіми 

особами за недовідпущену електричну енергію у разі перерви 

електропостачання внаслідок дій або бездіяльності іншої Сторони Договору.  



4. 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.  
 

Реквізити Оператора системи розподілу: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»  

Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код) № 24XZAKARPATYAE-J  

Адреса: 89412, Закарпатська обл., с. Оноківці, вул. Головна, 57  

Телефони: (0312) 66-95-95, (03122)3-71-90  

Електронна адреса: kanc@uz.energy.gov.ua  

Офіційний сайт: https://zakarpat.energy  

Номер поточного рахунка: UA093123560000026008315609369 в ЗОУ АТ 

«Ощадбанк» в м. Ужгород,  МФО 312356, код ЄДРПОУ 00131529 

mailto:kanc@uz.energy.gov.ua
https://zakarpat.energy/

