ДОГОВІР №_________
про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи
розподілу та Виробником електричної енергії

м. Львів

___.___.2019 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (далі – Оператор системи
розподілу), яке діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії, отриманої на підставі постанови НКРЕКП від 23.11.2018 року №1479, в особі
директора з комерційного обліку Скрипника Андрія Миколайовича, що діє на підставі
довіреності
від
02.01.2019
року
№
112-016/2
та
___________________________________________________________________________________
(далі — Виробник), в особі _________________________________________________________, що
діє на підставі ____________________________, (далі іменовані як – «Cторони»), уклали цей
договір про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та
Виробником електричної енергії (далі – «Договір») про таке.
1. Загальні положення
1.1. Цей Договір встановлює порядок розподілу електричної енергії електромережами
Оператора системи розподілу, виробленої електроустановкою Виробника, як послуги Оператора
системи розподілу.
1.2. Умови Договору є однаковими для всіх виробників та розроблені відповідно до
чинного законодавства України, 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) від
14 березня 2018 року №312 (далі-ПРРЕЕ), Кодексу системи розподілу, затвердженого постановою
НКРЕКП від 14 березня 2018 року №310 (далі-КСР), Кодексу комерційного обліку електричної
енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018року №311 (далі ККОЕЕ).
2. Предмет Договору
2.1. На підставі цього Договору Оператор системи розподілу забезпечує
недискримінаційний доступ Виробника до мереж Оператора системи розподілу з метою реалізації
виробником, своїх прав та виконання обов’язків і функцій Виробника в частині транспортування
електричної енергії, що вироблена електроустановками Виробника, мережами Оператора системи
розподілу в межах потужності замовленої до приєднання Виробником та узгоджених (договірних)
обсягах розподілу (транспортування) електричної енергії згідно з розділом 3 цього договору.
Оператор системи розподілу надає послугу з розподілу електричної енергії Виробнику
згідно з реєстром за ЕІС-кодом Виробника та його точок комерційного обліку, перелік яких
наведено у Додатку № 4 до цього договору.
2.2. Потужність замовлена до приєднання (величина максимального розрахункового
навантаження) за точкою (точками) розподілу електричної енергії на об’єктах виробника зазначена
в Додатку №2 до цього Договору.
Межі узгоджених (договірних) обсягів розподілу електричної енергії, виробленої
електроустановкою Виробника, мережами Оператора системи розподілу зазначаються у Додатку
№ 1 до цього Договору.

Оператор системи ___________

Виробник _____________

3. Порядок узгодження обсягів розподілу електричної енергії
3.1. Виробник зобов`язаний до 15 числа (включно) що передує місяцю, в якому буде
здійснено виробництво та розподіл електричної енергії, надати Оператору системи розподілу
підписане електронним цифровим підписом (далі-ЕЦП) уповноваженою особою Виробника
Повідомлення про заявлений обсяг електричної енергії, виробленої електроустановкою
Виробника, мережами Оператора системи розподілу (Додаток № 5 до цього Договору). Оператор
системи розподілу в перший робочий день після отримання на електронну адресу від Виробника
вказаних документів підписує їх ЕЦП уповноваженої особи Оператора системи розподілу та
надсилає Виробнику електронною поштою на електронну адресу Виробника.
3.2. У разі збільшення заявлених Виробником обсягів розподіленої електроенергії
протягом розрахункового періоду Виробник оформлює та підписує ЕЦП уповноваженої особи
Виробника Повідомлення про збільшення обсягів розподіленої електричної енергії, виробленої
електроустановкою Виробника (далі-Повідомлення) та передає його електронною поштою на
електронну адресу Оператора системи розподілу, не менш ніж за три робочі дні до моменту
очікуваного перевищення заявлених обсягів розподіленої електроенергії. Оператор системи
розподілу в перший робочий день отримання на електронну адресу від Виробника Повідомлення
підписує його ЕЦП уповноваженої особи Оператора системи розподілу та надсилає Виробнику
електронною поштою на електронну адресу.
3.3. У разі відсутності можливості отримання/відправлення електронних документів
Виробник зобов'язаний надати Оператору системи розподілу відповідні документи (в оригіналі) у
термін, визначений у п. 3.1, п. 3.2. цього Договору.
Оператор системи розподілу оформлює та підписує ЕЦП Акт та надає його для підписання
Виробнику електронною поштою на електронну адресу Виробника.
Виробник в день отримання на електронну адресу від Оператора системи розподілу Акту
підписує його ЕЦП уповноваженої особи Виробника та надсилає Оператору системи розподілу
електронною поштою на електронну адресу.
3.4. Електронні адреси Оператора системи розподілу та Виробника, за якими ведеться
відповідний документообіг, зазначаються у Розділі 14 цього Договору.
3.5. У разі відсутності можливості отримання/відправлення електронних документів
Оператор системи розподілу зобов'язаний надати Виробнику відповідні документи (в оригіналі) у
термін, визначений у п. 3.4 цього Договору.
3.6. Виробник щорічно до 1 вересня надає Оператору системи розподілу інформацію про
прогнозовані обсяги електричної енергії, виробленої електроустановкою Виробника, мережами
Оператора системи розподілу на наступний рік, згідно з Додатком № 1 до цього Договору.
3.7. Електроустановка Виробника має буди забезпечена технічними засобами контролю та
управління величиною виробітку та споживання електричної потужності відповідно до технічних
умов приєднання та цього договору.
4. Порядок обліку електричної енергії
4.1. Засоби комерційного обліку електричної енергії повинні відповідати вимогам
технічних умов приєднання, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, узгоджених
проектних рішень та цього Договору.
4.2. Комерційний облік виробленої Виробником електричної енергії здійснюється на
підставі даних засобів комерційного обліку електричної енергії за допомогою автоматизованої
системи збору даних та керування лічильниками (АСЗД) внесеного до Реєстру головних зразків.
За розрахункову одиницю розподіленого обсягу електричної енергії береться одна кіловат година
(кВт*год).
4.3. Обсяг виробленої електроустановками Виробника електричної енергії визначається за
показами засобів комерційного обліку з урахуванням технологічних витрат електричної енергії в
електричних мережах Виробника між точкою вимірювання та точкою розподілу. Точка розподілу
електричної енергії встановлюється на межі балансової належності електричних мереж
Виробника відповідно до акту розмежування балансової належності електричних мереж (за
Оператор системи ___________

Виробник _____________

ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності Сторін, який є додатком № 2 до
цього Договору.
4.4. У разі встановлення комерційних засобів обліку не на межі балансової належності
електричних мереж Виробника, обсяг перетоку електричної енергії в точках розподілу
електричних мереж визначається в АСКОЕ, за період часу, що визначений відповідно до вимог
побудови АСКОЕ. Обсяги електричної енергії, визначені відповідно до показів комерційних
засобів обліку, збільшуються (зменшуються), на величину обсягу розрахункових втрат
електроенергії у ділянці електричної мережі від межі балансової належності до місця встановлення
комерційних засобів обліку.
Розрахунки втрат виконуються відповідно до «Методичних рекомендацій визначення
технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання»,
затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від
21.06.2013р. № 399 та оформлюються додатком “Методика приведення обсягів перетікань
електричної енергії до межі балансової належності електричних мереж”, який є невід’ємною
частиною даного договору.
4.5. За підсумками розрахункового періоду до 10-00 третього числа (включно) місця, що
слідує за місяцем, в якому здійснено виробництво та розподіл електричної енергії, Оператором
системи розподілу складається Акт наданих послуг з розподілу електроенергії, виробленої
електроустановкою Виробника, мережами Оператора системи розподілу (далі-Акт) (Додаток № 3
до цього Договору).
4.6. Між Оператором системи розподілу та Виробником плата за надання послуг з
розподілу електричної енергії не здійснюється.
5. Обов'язки Сторін
5.1. Оператор системи розподілу зобов'язується:
- виконувати умови цього Договору, та надавати Виробнику послуги з розподілу
електричної енергії на території здійснення ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу.
- забезпечувати утримання електричних мереж в належному стані для задоволення потреб
Виробника в частині транспортування електричної енергії мережами Оператора системи розподілу
в межах потужності замовленої до приєднання;
- забезпечувати надійне надання послуг з розподілу електричної енергії;
- надавати Виробнику інформацію про послуги, пов'язані з розподілом електричної
енергії, та про терміни обмежень і відключень;
- надавати Виробнику для підписання Акти наданих послуг з розподілу електроенергії,
виробленої електроустановкою Виробника, мережами Оператора системи розподілу.
5.2. Виробник зобов'язується:
- виконувати умови цього Договору;
- 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;
- забезпечувати виробництво електричної енергії в узгоджених (договірних) обсягах та в
межах потужності замовленої до приєднання із дотриманням показників якості електричної
енергії, визначених державними стандартами;
- забезпечувати перетоки реактивної потужності на межі балансової належності ОСР та
Виробника відповідно до вимог технічних умов, за якими було здійснено таке приєднання, якщо
інше не передбачено цим договором;
- не перевищувати фактичну величину виробітку та споживання електричної енергії за
точками розподілу понад величину, визначену цим договором;
- підписувати надані Оператором системи розподілу Акти наданих послуг з розподілу
електроенергії, виробленої електроустановкою Виробника, мережами Оператора системи
розподілу.
Якщо виробник електричної енергії був попереджений Оператором системи розподілу про
Оператор системи ___________

Виробник _____________

обмеження/припинення
розподілу
електричної
енергії,
то
Виробник
повинен
обмежити/припинити відпуск електричної енергії своїми генеруючими установками на час
обмеження/припинення розподілу електричної енергії, зазначений Оператором системи розподілу.
Якщо виробник електричної енергії продовжує відпуск електричної енергії до системи розподілу,
то він несе відповідальність за будь-які збитки, завдані Оператору системи розподілу іншим
користувачам та/або третім особам у результаті такого продовження відпуску електричної енергії.
6. Права Сторін
6.1. Оператор системи розподілу має право:
- вимагати від Виробника здійснювати виробництво електричної енергії в узгоджених
(договірних) обсягах із дотриманням показників якості електричної енергії, визначених
державними стандартами;
- отримувати від Виробника інформації про планові терміни припинення або обмеження
виробництва електричної енергії, про зміну узгоджених (договірних) обсягів виробництва
електричної енергії та форс-мажорні обставини.
- припиняти/обмежувати розподіл електричної енергії на час проведення планових
ремонтів електроустановок та електричних мереж системи розподілу та проведення системних
випробувань, здійснивши відповідні погодження та попередження відповідно до вимог КСР.
- відмовляти у доступі до системи розподілу, обмежувати (припиняти) розподіл
електричної енергії, виробленої електроустановками Виробника, у випадку, якщо
електроустановки виробника приєднані до мережі системи розподілу з порушенням Кодексу
систем розподілу, невідповідності якості виробленої електричної енергії в точці розподілу
вимогам державних стандартів, інших нормативно-правових актів законодавства України,
перевищення потужності виробленої електроустановками Виробника понад величину, визначену
технічними умовами приєднання та/або цим договором, засоби комерційного обліку не
відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку та/або узгоджених проектних рішень.
6.2. Виробник має право:
- вимагати від Оператора системи розподілу утримувати електричні мережі в належному
стані для забезпечення Виробником надійного відпуску електричної енергії в мережі Оператора
системи розподілу в межах потужності замовленої до приєднання;
- отримувати від Оператора системи розподілу інформації про послуги, пов'язані з
розподілом електричної енергії, та про строки обмежень і відключень, які призвели чи можуть
призвести до недовідпуску Виробником електричної енергії.
7. Відповідальність сторін
7.1. Оператор системи розподілу несе відповідальність перед Виробником за заподіяні
збитки, які виникли з вини Оператора системи розподілу - у розмірі і порядку, визначених
відповідно до законодавства.
7.2. Оператор системи розподілу не несе відповідальності перед Виробником за заподіяні
збитки, якщо доведе, що порушення виникли не з вини Оператора системи розподілу.
7.3. Виробник несе відповідальність за збитки, заподіяні Оператору системи розподілу,
зокрема у разі відпуску електричної енергії в розподільчі мережі, параметри якості якої
перебувають поза межами показників, визначених державними стандартами, якщо зазначене
виникло з його вини - у розмірі і порядку, визначених відповідно до чинного законодавства
України.
8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх
зобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили), що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково.
Наявність форс-мажорних обставин підтверджується відповідною довідкою, виданою Торговопромисловою палатою України. Строк виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі
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відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
8.2. 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.
9. Порядок обмеження та припинення розподілу
9.1. Розподіл електричної енергії Виробнику може бути обмежено або припинено
Оператором системи розподілу у випадку закінчення строку дії / розірвання договору про надання
послуг з розподілу електричної енергії;.
9.2. За заявою Виробника розподіл електричної енергії може бути обмежено або
припинено у випадку:
- припинення (тимчасове або остаточне) експлуатації електроустановки;
- продажу/передачі прав власності/користування на об'єкт Виробника;
- інші тимчасові причини припинення електропостачання (виконання будівельних,
аварійно-відновлювальних робіт тощо).
9.3. Розподіл електричної енергії може бути обмежено або припинено Виробнику, із
попередженням Виробника не пізніше ніж за 5 робочих днів, у випадку:
- якщо електроустановки Виробника приєднані до мережі системи розподілу з
порушенням Кодексу систем розподілу;
- невідповідності якості виробленої електричної енергії в точці розподілу вимогам
державних стандартів, інших нормативно-правових актів законодавства України;
- перевищення потужності виробленої електроустановками Виробника понад величину,
визначену технічними умовами приєднання та/або цим договором;
- засоби комерційного обліку не відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку
та/або узгоджених проектних рішень.
9.4. Без попередження розподіл електричної енергії Виробнику може бути припинено у
випадку:
- спрацювання пристроїв релейного захисту, протиаварійної, системної автоматики;
- застосування заходів з регулювання споживання електроенергії та потужності;
- невідповідності якості виробленої електричної енергії в точці розподілу вимогам
державних стандартів, інших нормативно-правових актів законодавства України, яке
призводить чи може призвести до пошкодження обладнання електричних мереж
оператора системи розподілу чи інших користувачів, приєднаних до електричних
мереж оператора системи розподілу;
- у термінових випадках, що не терплять зволікання (нещасний випадок, стихійне лихо,
пожежа, загроза життю чи здоров’ю людей або пошкодження устаткування, суттєве
порушення режиму роботи електромереж).
10. Порядок вирішення спорів
Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути в зв'язку з виконанням цього Договору і не
вирішені шляхом переговорів, розглядаються судами України згідно встановлених чинним
законодавством України підсудності.
11. Строк дії договору
11.1. Цей Договір вважається укладеним з дня його підписання, та діє протягом 1 (одного)
календарного року.
У разі, якщо жодна із Сторін не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати
закінчення строку дії цього Договору не повідомить іншу Сторону про намір припинити дію цього
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Договору, Договір вважається продовженим на тих же умовах на наступний календарний рік.
11.2. Цей Договір може бути розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої із Сторін
у порядку, визначеному законодавством України, або за згодою обох Сторін.
11.3. Дія цього Договору достроково припиняється у разі:
- припинення Виробником діяльності на ринку електричної енергії;
- отримання Оператором системи розподілу документального підтвердження факту
призупинення дії або анулювання ліцензії Виробника.
12. Конфіденційність
12.1. Сторони визнають, що вся інформація, яка прямо або опосередковано відноситься до
даного Договору, рівно як і інформація про діяльність кожної із Сторін або про діяльність будьякої третьої сторони, яка має відношення до Сторін, яка не є загальнодоступною і яка стала
відомою Сторонам в результаті укладення та/або виконання даного Договору, вважається
конфіденційною. Крім того, для цілей цього Договору конфіденційною вважається інформація, яка
є секретною в тому розумінні, що вона в цілому або у певній формі і сукупності її складових, є
невідомою та легкодоступною для осіб, які за звичай мають справу з даним видом інформації, у
зв’язку з цим має комерційну цінність і була предметом адекватних існуючим обставинам заходів,
які вживаються Сторонами відносно охорони її секретності. Також до конфіденційної інформації
належить інша інформація, яка не складає комерційну таємницю у відповідності з законодавством
України, однак, у відношенні якої Стороною було заявлено про те, що вона є конфіденційною.
12.2. Якщо Сторони не домовились про інше, то вони зобов’язується не розголошувати та
не розкривати конфіденційну інформацію третім особам та не використовувати її в будь-яких цілях
інакше, ніж в цілях належного виконання цього Договору, як протягом строку його дії, так і після
його припинення. Сторони зобов’язуються зі своєї сторони обмежити коло осіб, які матимуть
доступ до такої інформації, кількістю, розумно необхідною для належного виконання умов
Договору.
12.3. Сторони зобов’язуються протягом строку дії Договору, а також протягом трьох
років, після закінчення строку його дії, ні при яких обставинах не розголошувати конфіденційну
інформацію, і забезпечувати її захист. Конфіденційна інформація, може бути розкрита Стороною
на підставі законної вимоги органу державної влади, або рішення суду, при цьому, Сторона, що
розкриває конфіденційну інформацію, зобов’язана негайно повідомити іншу Сторону про факт
отримання вимоги про надання такої інформації.
12.4. Сторона, що порушує умови Договору, щодо розкриття конфіденційної інформації,
несе відповідальність відповідно до Договору та чинного законодавства України, а також
зобов’язана відшкодувати збитки, що були завдані внаслідок розкриття конфіденційної
інформації.
13. Інші умови
13.1. Взаємовідносин сторін в частині диспетчерського (оперативно-технологічного)
управління системою розподілу, що деталізують дії оперативного персоналу щодо обладнання, яке
перебуває в їх оперативному управлінні та віданні, встановлюються Положенням про оперативнотехнічні взаємовідносини.
13.2 Невід'ємною частиною Договору є додатки:
- Додаток №1 «Прогнозовані обсяги відпуску та розподілу електричної енергії,
виробленої Виробником, мережами Оператора системи розподілу»;
- Додаток №2 «Акт розмежування балансової належності електромереж та
експлуатаційної відповідальності»;
- Додаток №3 «Акт надання послуг з розподілу електроенергії, виробленої
електроустановкою Виробника, мережами Оператора системи розподілу»;
- Додаток №4 «Перелік точок комерційного обліку електричної енергії»;
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- Додаток №5 «Повідомлення про заявлений обсяг відпуску та розподілу електричної
енергії»;
- Методика приведення обсягів перетікання електричної енергії до межі балансової
належності електричних мереж (у разі встановлення комерційних засобів обліку не на
межі балансової належності електричних мереж);
- Положення про оперативно-технічні взаємовідносини.
13.3. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно
до чинного законодавства.
13.4. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів
(місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, тощо) не пізніше ніж через 10
днів після настання таких змін.
13.5. Договір укладається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з
них зберігається у Оператора системи розподілу, другий - у Виробника.
14. Найменування та реквізити Сторін:
Оператор системи
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код) N 62X5128560798270
Юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 3
Телефон (032) 239-21-14
електронна адреса: kanc@loe.lviv.ua
офіційний веб-сайт: www.loe.lviv.ua
Номер поточного рахунка: IBAN UA 04 325796 0000026009303583902
в ТВБВ №10013/03 філії – Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк»
МФО 325796
ЄДРПОУ 00131587
____________________ / А. М. Скрипник /
Підпис

(П.І.Б. М.П.)

____________________ / Н. Р. Стельмах /
Підпис

(П.І.Б. М.П.)

Виробник
____________________________________________________________
Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС-код) N __________________
Юридична адреса: ___________________________________________
Телефон ____________________
електронна адреса: ____________________
офіційний веб-сайт: ____________________
Номер поточного рахунка: ___________________
в АТ _________________________
МФО __________________
ЄДРПОУ ________________________
____________________ /__________________/
Підпис

Оператор системи ___________

(П.І.Б. М.П.)

Виробник _____________

