Пропозиції щодо внесення змін до Кодексу системи передачі,
затвердженного Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309
(у редакції 21.06.2019 № 1120)
Пункт
КСП
п.2.3
глави 2
розділу І

Чинна редакція

Пропозиція

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
До існуючих генеруючих одиниць та Виключити
електроустановок
об’єктів
розподілу/енергоспоживання можуть
застосовуватися окремі вимоги розділу
ІІІ
цього
Кодексу.
Рішення про застосування окремих
вимог розділу ІІІ цього Кодексу до
існуючих генеруючих одиниць та
електроустановок
об’єктів
розподілу/енергоспоживання приймає
Регулятор.Існуючі генеруючі одиниці
типу C, D, до яких за рішенням
Регулятора повинні застосовуватися
окремі вимоги розділу ІІІ цього Кодексу
відповідно до проведеної ОСП оцінки
(аналізу), мають право подавати запит
на звільнення від застосування цих
вимог згідно з порядком, визначеним у
главі 3 цього розділу.

Обґрунтування

Видалити даний пункт, оскільки в розділі
ІІІ КСП вказуються технічні вимоги до
енергогенеруючих
об’єктів
та
електроустановок, які впливають на
режим роботи системи передачі. У зв'язку
з відсутністьтю рішення Регулятора про
застосування окремих вимог розділу ІІІ
цього Кодексу до існуючих генеруючих
одиниць типу C, D, це може вплинути на
операційну безпеку системи передачі або
навіть призвести до системних аварій.

ІІІ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ, ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
п.1.1.
До системи передачі можуть бути До системи передачі можуть бути приєднані: До мереж ОСП технічно можливе
глави 1
приєднані:
- електростанції, встановлена потужність приєднання на менший клас напруги.
розділу ІІІ електростанції,
встановлена яких
перевищує
20
МВт; Якщо таке приєднання буде обгрунтовано
потужність яких перевищує 20 МВт; - електростанції, встановлена потужність ТЕО Замовника, це сприятиме зменшенню
електростанції,
встановлена яких становить 20 МВт та менше відповідно витрат.
потужність яких становить 20 МВт та до
ТЕО; У випадку відсутності можливості
менше
відповідно
до
ТЕО; - електроустановки систем розподілу приєднання споживача до діючих мереж
- електроустановки систем розподілу (об'єкти розподілу); системи постійного 110 кВ ОСР і наявності вільних комірок чи
(об'єкти розподілу); системи постійного струму високої напруги (системи ПСВН); місць в схемах РУ 110 кВ ПС ОСП
струму високої напруги (системи ПСВН); - електроустановки споживача на рівні доцільність реалізації приєднання за
- електроустановки споживача на рівні напруги 110 кВ та вище (об'єкти тристоронніми ТУ (Замовник-ОСР-ОСП) є
напруги 220 кВ та вище (об'єкти енергоспоживання) відповідно до ТЕО.
сумнівною з врахуванням наступного.
енергоспоживання) відповідно до ТЕО.
Приєднання за тристоронніми ТУ
споживача передбачає в новій ТКО
наявність договору «Про передачу
електричної енергії» між ОСП та ОСР,
аналогічно ОСР матиме із споживачем
типовий договір «споживача про надання
послуг з розподілу (передачі) електричної
енергії».
Таким чином в новозбудовану лінійну
частину приєднання здійснюватиметься
зайва
подвійна
передача/розподіл
потужності при цьому джерелом
електропостачання
і
точкою
забезпечення потужності буде РУ ПС
ОСП, а мережа (лінія) ОСР в даному
випадку створюється штучно для
виконання правил в поки що діючій
редакції.

п.1.4.
Точка приєднання розташовується на
глави 1
межі земельної ділянки Замовника або
розділу ІІІ за його згодою на території такої
земельної ділянки.
п.1.7.
ОСП не має права відмовити у
глави 1
приєднанні
електроустановок
розділу ІІІ Замовника до системи передачі за
умови дотримання Замовником вимог
цього Кодексу.
п.2.1
Генеруючі одиниці класифікуються за
розділу ІІІ чотирма категоріями відповідно до
рівня напруги їхньої точки приєднання
та
їхньої
потужності,
а
саме:
тип А - точка приєднання з напругою
нижче 110 кВ і потужністю до 1 МВт
включно;
тип В - точка приєднання з напругою
нижче 110 кВ і потужністю від 1 МВт до
20
МВт
включно;
тип С - точка приєднання з напругою
нижче 110 кВ і потужністю від 20 МВт
до
75
МВт
включно;
тип D - точка приєднання з напругою
110 кВ або вище. Генеруюча одиниця
також належить до типу D, якщо її точка
приєднання має напругу нижче 110 кВ,
а потужність становить 75 МВт та вище.

Точка приєднання зазначається в договорі Пункт не відповідає визначенню «точка
про приєднання.
приєднання», що наведене в КСП. Точка
приєднання може не знаходитися на межі
Земельної ділянки Замовника.
Видалити
Дане положення дублює другу частину
п.1.6. глави 1 розділу ІІІ

Генеруючі одиниці класифікуються за
чотирма категоріями відповідно до рівня
напруги їхньої точки приєднання та їхньої
потужності,
а
саме:
тип А - точка приєднання з напругою нижче
110 кВ і потужністю до 1 МВт ;
тип В - точка приєднання з напругою нижче
110 кВ і потужністю від 1 МВт включно до 20
МВт;
тип С - точка приєднання з напругою нижче
110 кВ і потужністю від 20 МВт включно до
75
МВт;
тип D - точка приєднання з напругою 110 кВ
або вище. Генеруюча одиниця також
належить до типу D, якщо її точка
приєднання має напругу нижче 110 кВ, а
потужність становить 75 МВт включно та
вище.

Для приведення у відпдвідність з
Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14
April 2016 establishing a network code on
requirements for grid connection of
generators

п.4.1.
4.1. Вимоги до систем ПСВН щодо
глави 4
частоти,
регулювання
активної
розділу ІІІ потужності та діапазонів регулювання:
……….
системи ПСВН мають бути здатними
витримувати
швидкість
змінення
частоти, залишатися приєднаними до
мережі і працювати, якщо швидкість
зміни частоти не перевищує 1,7 Гц/с
п.6.9.1.
Для отримання дозволу на підключення
глави 6
електроустановок
об’єктів
розділу ІІІ електроенергетики до системи передачі
власники об’єктів повинні надати ОСП
документ з монтажу, який має містити
декларацію про відповідність, укласти з
ОСП договори про надання послуг з
передачі та про надання послуг з
диспетчерського
(оперативнотехнологічного) управління відповідно
до вимог розділу XI цього Кодексу, а
також при підключенні до системи
передачі електроустановок споживачів
підтвердити наявність договору на
постачання
електричної
енергії
споживачу.
Для кожної електроустановки в межах
об’єкта електроенергетики подається
окремий документ з монтажу.

4.1. Вимоги до систем ПСВН щодо частоти,
регулювання
активної
потужності
та
діапазонів регулювання:
……….
системи ПСВН мають бути здатними
витримувати швидкість змінення частоти,
залишатися приєднаними до мережі і
працювати, якщо швидкість зміни частоти не
перевищує від: - 2,5 до + 2,5 Гц / с
Для отримання дозволу на підключення
електроустановок
об’єктів
електроенергетики до системи передачі
власник об’єкта повинен надати ОСП
документи, що підтверджують введення
електроустановки в експлуатацію, укласти з
ОСП договір про надання послуг з передачі
електричної енергії та/або договір про
надання
послуг
диспетчерського
(оперативно-технологічного)
управління
відповідно до вимог розділу XI цього
Кодексу, а також укласти договір про
врегулювання небалансів або договір про
постачання електричної енергії споживачу.
Для кожної електроустановки в межах
об’єкта
електроенергетики
подається
окремий пакет документів передбачений
пунктом 6.9.2.

Згідно вимог Регламента (ЕС) 2016/1447,
стаття 12.

Пункт
потребує
уточнення
для
недопущення
підключення
електроустановок, що не введені в
експлуатацію та без укладення договорів
на підставі яких здійснюються розрахунки
за відповідні послуги або товарну
продукцію.

п.6.9.2.
Формат документа з монтажу та
глави 6
інформація, яка має міститися в ньому,
розділу ІІІ повинні бути визначені ОСП та
розміщені на власному веб-сайті в
мережі Інтернет. ОСП має право
вимагати, щоб власники об'єктів
електроенергетики
включали
у
документ з монтажу:
…

п.6.9.3.
ОСП упродовж 10 робочих днів після
глави 6
отримання оформленого належним
розділу ІІІ чином документа з монтажу повинен
видати власнику об’єкта повідомлення
про
дозвіл
на
підключення
електроустановки та про дозвіл на
подачу напруги.
п.6.11.7. Зміни в домовленостях про межі
глави 6
балансової належності, запропоновані
розділу ІІІ будь-якою стороною, повинні бути
взаємоузгодженими перед тим, як вони
наберуть чинності, після чого вносяться
відповідні зміни у таблицю розподілу
відповідальності і експлуатаційні схеми
шляхом укладення додаткової угоди до
договору про надання послуг з
передачі.

6.9.2. Документи, що підтверджують Уточнення
введення електроустановки в експлуатацію
. Формат документа з монтажу та
інформація, яка має міститися в них ньому,
повинні бути визначені ОСП та розміщені на
власному веб-сайті в мережі Інтернет.
ОСП має право вимагати, щоб власники
об’єктів електроенергетики включали у
документ з монтажу:
…
ОСП може зазначати формат надання
інформації
та
запитувати
додаткові
документи у разі обгрунтування їх
необхідності.
6.9.3. ОСП упродовж 10 робочих днів після Уточнення
отримання
повного
та
адекватного
документа
з
монтажу
укладення
відповідних договорів, зазначених в п.6.9.1,
повинен
видати
власнику
об’єкта
повідомлення про дозвіл на підключення
електроустановки та про дозвіл на подачу
напруги.
Виключити
Зміни в домовленостях про межі
балансової належності узгоджуються на
етапі підготовки проектів договорів та
укладення договорів. Будь-які зміни межі
балансової
належності
належності
залежать від переходу права власності та
можуть бути відображені в акті
розмежування в результаті набуття такого
права власності, але не до цього.

п.8.1.
Відсутні
пп.
9,10,11
глави 8
розділу ІІІ

9) невиконання Замовником зобов’язань Пункт
8.1.
потребує
щодо введення
електроустановки
в необхідними вимогами.
експлуатацію;
10) неукладення або розірвання договорів,
укладення
яких
передбачено
цим
Кодексом;
11) на виконання припису представника
відповідного органу виконавчої влади.
VI. ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ
п. 2.5.
Усі Користувачі повинні подавати ОСП Усі Користувачі повинні подавати ОСП свої Уточнення
глави 2
свої пропозиції про виведення з роботи пропозиції щодо виведення з роботи їх
розділу VІ обладнання,
яке
знаходиться
в генеруючого обладнання до 01 червня
оперативному підпорядкуванні ОСП до поточного року та до 01 вересня поточного
01 червня поточного року для року їх електротехнічного обладнання, яке
підготовки
річного
плану-графіка знаходиться
в
оперативному
виведення з роботи обладнання на підпорядкуванні ОСП для підготовки річного
наступний календарний рік.
плану-графіка
виведення
з
роботи
обладнання на наступний календарний рік.
п. 2.12.
До 01 серпня поточного року ОСП До 01 серпня поточного року ОСП повинен Уточнення
глави 2
повинен
підготувати
та
надати підготувати та надати відповідним сторонам
розділу VІ відповідним сторонам перший проект перший проект річного плану-графіка
річного плану-графіка виведення з виведення
з
роботи
генеруючого
роботи обладнання на наступний обладнання,
яке
знаходиться
в
календарний рік.
оперативному підпорядкуванні ОСП, на
наступний календарний рік..
п. 2.13.
Користувачі мають право повідомити Користувачі мають право повідомити ОСП Уточнення
глави 2
ОСП про свої обґрунтовані заперечення про свої обґрунтовані заперечення щодо
розділу VІ щодо першого проекту річного плану- першого проекту річного плану-графіка
графіка виведення з роботи їх виведення з роботи їх генеруючого
обладнання на наступний календарний обладнання,
яке
знаходиться
в
рік не пізніше ніж до 01 вересня оперативному підпорядкуванні ОСП, на
поточного року.
наступний календарний рік не пізніше ніж до
01 вересня поточного року.

доповнення

п. 2.15.
Річні плани-графіки виведення з роботи
глави 2
обладнання на наступний календарний
розділу VІ рік
затверджуються
Головним
диспетчером ОСП до 01 жовтня
поточного року.
п. 2.16.
Пункт відсутній
глави 2
розділу VІ

п. 2.17.
Пункт відсутній
глави 2
розділу VІ

п. 2.18.
Пункт відсутній
глави 2
розділу VІ

п. 2.19.
Пункт відсутній
глави 2
розділу VІ

Річні плани-графіки виведення з роботи
генеруючого обладнання, яке знаходиться в
оперативному підпорядкуванні ОСП, на
наступний календарний рік затверджуються
Головним диспетчером ОСП до 01 жовтня
поточного року.
До 15 листопада поточного року ОСП
повинен
підготувати
та
надати
Користувачам перший проект річного
плану-графіка
виведення
з
роботи
електротехнічного обладнання, яке впливає
на видачу потужності електростанцій
Користувача, на наступний календарний
рік.
Користувачі мають право повідомити ОСП
про свої обґрунтовані заперечення щодо
першого проекту річного плану-графіка
виведення з роботи їх електротехнічного
обладнання на наступний календарний рік
не пізніше ніж до 25 листопада поточного
року.
У разі наявності заперечень щодо наданих
Користувачами початкових проектів річних
планівграфіків виведення з роботи їх
електротехнічного
обладнання
ОСП
проводить обговорення зі сторонами, які
надали свої заперечення, та іншими
заінтересованими Користувачами з метою їх
узгодження.
Річні плани-графіки виведення з роботи
електротехнічного
обладнання
на
наступний календарний рік затверджуються
Головним диспетчером ОСП до 15 грудня
поточного року.

Уточнення

Уточнення

Уточнення

Уточнення

Уточнення

п. 2.20.
2.16.
До
15
жовтня
кожного
глави 2
календарного року ОСП доводить до
розділу VІ відома всіх Користувачів річний планграфік виведення з роботи обладнання,
який стосується їхніх об’єктів.
п. 2.21.
глави 2
розділу VІ

п. 2.22.
2.17. Затверджені річні плани-графіки
глави 2
виведення з роботи обладнання на
розділу VІ кожний рік набирають чинності з 01
січня відповідного року.
п. 2.23.
2.18. Затверджені річні плани-графіки
глави 2
виведення з роботи обладнання є
розділу VІ остаточними
та
перегляду
не
підлягають,
за
винятком
непередбачених обставин, які виникли
після затвердження річного плануграфіка та які ставлять під загрозу
безумовне виконання затверджених
планів-графіків.
п. 2.24.
2.19.
Користувачі
зобов’язані
глави 2
дотримуватися затверджених планіврозділу VІ графіків
виведення
з
роботи
обладнання.
Внесення
змін
до
затвердженого
плану-графіка
виведення з роботи обладнання після
15 жовтня здійснюється лише з причин
порушення безпеки постачання або
операційної безпеки, або безпеки
експлуатаційного
персоналу,
або

До 15 жовтня кожного календарного року
ОСП доводить до відома всіх Користувачів
річний планграфік виведення з роботи
генеруючого обладнання, яке знаходиться в
оперативному підпорядкуванні ОСП.
До 31 грудня кожного календарного року
ОСП доводить до відома всіх Користувачів
річний планграфік виведення з роботи
електротехнічного
обладнання,
яке
знаходиться
в
оперативному
підпорядкуванні ОСП.
Затверджені річні плани-графіки виведення з
роботи обладнання на кожний рік
набирають чинності з 01 січня відповідного
року.
Затверджені річні плани-графіки виведення з
роботи обладнання, яке знаходиться в
оперативному підпорядкуванні ОСП, є
остаточними та перегляду не підлягають, за
винятком непередбачених обставин, які
виникли після затвердження річного плануграфіка та які ставлять під загрозу безумовне
виконання затверджених планів-графіків.

Уточнення

Уточнення

Уточнення

Уточнення

Користувачі
зобов’язані
дотримуватися Уточнення
затверджених планів-графіків виведення з
роботи обладнання. Внесення змін до
затвердженого плануграфіка виведення з
роботи обладнання після 1 жовтня (для
генеруючого обладнання) та після 15 грудня
(для
електротехнічного
обладнання)
здійснюється лише з причин порушення
безпеки
постачання
або
операційної
безпеки, або безпеки експлуатаційного

аварійного пошкодження обладнання
Користувача, або громадської безпеки у
такому порядку: за рішенням ОСП якщо відповідне виведення з роботи
обладнання
обмежується
лише
обладнанням, яке знаходиться в
оперативному управлінні ОСП, та
виведення цього обладнання не
потребує зміни плану-графіка для інших
сторін; за згодою між ОСП та
заінтересованими Користувачами якщо обладнання знаходиться в
оперативному управлінні ОСП, але
виведення цього обладнання потребує
зміни плану-графіка для інших сторін,
або якщо обладнання знаходиться в
оперативному віданні ОСП.
п. 2.25.
2.20.
Прийняті
ОСП
зміни
глави 2
відображаються в місячному планірозділу VІ графіку
виведення
з
роботи
обладнання.
п. 2.26.
2.21. Якщо ОСП не може досягти згоди з
глави 2
Користувачем стосовно розробки або
розділу VІ зміни річного плану-графіка виведення
з роботи обладнання, ОСП приймає
остаточне
рішення
виходячи
з
операційної безпеки та інформує про це
Користувача. У разі письмового запиту
Користувача стосовно цього питання
ОСП надає обґрунтування щодо
прийняття такого рішення.

персоналу, або аварійного пошкодження
обладнання Користувача, або громадської
безпеки у такому порядку: за рішенням ОСП якщо відповідне виведення з роботи
обладнання
обмежується
лише
обладнанням,
яке
знаходиться
в
оперативному управлінні ОСП, та виведення
цього обладнання не потребує зміни
плануграфіка для інших сторін; за згодою між
ОСП та заінтересованими Користувачами якщо
обладнання
знаходиться
в
оперативному
управлінні
ОСП,
але
виведення цього обладнання потребує зміни
плану-графіка для інших сторін, або якщо
обладнання знаходиться в оперативному
віданні ОСП.
Прийняті ОСП зміни відображаються в Уточнення
місячному плані-графіку виведення з роботи
обладнання.
Якщо ОСП не може досягти згоди з Уточнення
Користувачем стосовно розробки або зміни
річного плану-графіка виведення з роботи
обладнання, ОСП приймає остаточне
рішення виходячи з операційної безпеки та
інформує про це Користувача. У разі
письмового запиту Користувача стосовно
цього питання ОСП надає обґрунтування
щодо прийняття такого рішення.

п. 2.27.
2.22. До 10 числа кожного місяця, що
глави 2
передує
плановому,
Користувачі
розділу VІ надають ОСП місячні плани-графіки, що
підтверджують виведення з роботи
обладнання
відповідно
до
затвердженого річного плану-графіка з
урахуванням прийнятих змін.
п. 2.28.
2.23. Місячні плани-графіки виведення з
глави 2
роботи обладнання мають надаватися
розділу VІ Користувачами письмово. Такі дані
мають містити таку інформацію:
реквізити сторони, яка подає місячний
планграфік
виведення
з
роботи
обладнання; планові виведення з
роботи обладнання, які включені до
річного плану-графіка; виведення з
роботи обладнання, яке не включене
до річного плану-графіка з відповідним
обґрунтуванням;
пояснення
щодо
причин зміни річного плануграфіка,
якщо такі зміни мають місце.
п. 2.29.
2.24. До 20 числа місяця, що передує
глави 2
плановому, ОСП має сповістити всіх
розділу VІ Користувачів, а до 25 числа місяця письмово про частини затвердженого
місячного плану-графіка, які стосуються
виведення з роботи обладнання
об’єктів Користувачів.

До 10 числа кожного місяця, що передує Уточнення
плановому, Користувачі надають ОСП місячні
планиграфіки, що підтверджують виведення
з роботи обладнання відповідно до
затвердженого річного плану-графіка з
урахуванням прийнятих змін.
Місячні плани-графіки виведення з роботи Уточнення
обладнання
мають
надаватися
Користувачами письмово. Такі дані мають
містити таку інформацію:
реквізити сторони, яка подає місячний планграфік виведення з роботи обладнання;
планові виведення з роботи обладнання, які
включені
до
річного
плану-графіка;
виведення з роботи обладнання, яке не
включене до річного плану-графіка з
відповідним обґрунтуванням; пояснення
щодо причин зміни річного плануграфіка,
якщо такі зміни мають місце.
До 26 числа місяця, що передує плановому, Уточнення
ОСП
надає
письмово
затверджений
місячний планграфік ремонтів відповідним
Користувачам.

XI. НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА З ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО (ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО) УПРАВЛІННЯ
п. 2.4.
Відсутній пункт
2.5 Показниками якості електричної енергії, Уточнення
глави 2
що відносяться до коливань напруги є
розділу ХІ
довгочасна доля флікера, усереднена в
інтервалі часу 2 години, яка не повинна
перевищувати 1 % протягом 95 % часу
інтервалу в один тиждень.
п. 2.15.
Відсутній пункт
Уточнення
глави 2
розділу ХІ

п. 2.6.
Значення
сумарних
коефіцієнтів
глави 2
гармонічних складових напруги на межі
розділу ХІ балансової належності передавальної
мережі
системи
передачі
та
розподільних мереж систем розподілу
або мереж споживачів, приєднаних до
передавальної
мережі
системи
передачі, усереднених в інтервалі часу
10 хвилин не повинні перевищувати 3,0
протягом 95 % часу інтервалу в 7 днів.
Значення коефіцієнтів гармонічних
складових напруги до 40 порядку не
повинні
перевищувати
значень
установлених у таблиці 25 протягом 95
% часу інтервалу в 7 днів. Вимірювання
напруги гармонічних складових повинні
проводитись згідно з вимогами ДСТУ

Значення сумарних коефіцієнтів гармонічних Уточнення
складових напруги на межі балансової
належності мережі системи передачі та
мереж систем розподілу або мереж
споживачів, приєднаних до мережі системи
передачі усереднених в інтервалі часу 10
хвилин не повинні перевищувати 8,0
протягом 95 % часу інтервалу в 7 днів для
низької
та
середньої
напруги
електропостачання (норма для СКГС високої
та надвисокої напруги, ураховуючи всі
гармоніки до 40-ої включно.

IEC
"Електромагнітна
сумісність.
Частина 4-30. Методи випробування та
вимірювання. Вимірювання показників
якості електричної енергії".
п. 2.12.
Відсутній пункт
глави 2
розділу ХІ
п. 2.14.
2.14. ОСП та Користувачі зобов'язані
глави 2
дотримуватися вимог нормативнорозділу ХІ правових актів, нормативно-технічних
документів, стандартів операційної
безпеки, а також умов укладених
договорів з питань:
операційної безпеки мережі;
безпеки
постачання
електричної
енергії;
технічної експлуатації електричних
станцій
і
мереж,
енергетичного
обладнання
і
мереж
електроенергетичних підприємств та
споживачів, виготовлення, монтажу,
налагодження
та
випробування
енергоустановок і мереж, виконання
проектних робіт на енергоустановках і
мережах

2.13 Користувач надає ОСП компенсацію за Уточнення
спотворення
ним
показників
якості
електроенергії у розмірі та порядку,
встановленому Регулятором.
2.14 ОСП та Користувачі зобов’язані Уточнення
дотримуватися вимог нормативно-правових
актів, нормативно технічних документів,
стандартів операційної безпеки, Стандарту
«Забезпечення контролю і дотримання
показників якості електричної енергії у
процесі передачі її магістральними та
міждержавними електричними мережами
ДП «НЕК Укренерго», а також умов
укладених договорів з питань:
операційної безпеки мережі;
безпеки постачання електричної енергії; технічної експлуатації електричних станцій і
мереж, енергетичного обладнання і мереж
електроенергетичних
підприємств
та
споживачів,
виготовлення,
монтажу,
налагодження
та
випробування
енергоустановок і мереж, виконання
проектних робіт на енергоустановках і
мережах; дотримання показників якості
електричної енергії.

п. 2.15.
Відсутній пункт
глави 2
розділу ХІ

п. 5.10.
Відсутня
глави 5
розділу XI

2.15. При нанесенні збитків Користувачу
внаслідок недотримання ОСП показників
якості послуг, визначених у пунктах 2.2 - 2.7
цієї глави та договором про надання послуг з
передачі електричної енергії, Користувач має
право на відшкодування збитків, а ОСП
зобов’язаний здійснити таке відшкодування.
При нанесенні збитків ОСП внаслідок
недотримання Користувачем показників
якості електроенергії, визначених у пунктах
2.2 - 2.7 цієї глави та договорі про надання
послуг з диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління, ОСП має право
на відшкодування збитків, а Користувач
зобов’язаний
здійснити
таке
відшкодування.
5.10. Споживачі, електроустановки яких
приєднані до мереж ОСП, вносять плату за
послугу компенсації перетікань реактивної
електричної енергії на поточний рахунок
ОСП відповідно до умов договору про
надання послуг з компенсації перетікань
реактивної електричної енергії, який є
додатком до Правил роздрібного ринку
електричної енергії та може бути долучений
додатком до договору про надання послуг з
передачі
електричної
енергії.
Для цього споживач, під час укладення
договору про надання послуг з передачі
електричної енергії додатково направляє
ОСП
такі
документи:
- акт розмежування балансової належності
електричних мереж та експлуатаційної
відповідальності
сторін,

Уточнення

Доповнений пункт визначає зобовязання
споживачів приєднаних до системи
передачі вносити плату за перетікання
реактивної електричної енергії ОСП. В
редакції КСП дана вимога відсутня.
Додатково пункт визначає перелік
документів необхвдний для укладення
такого договору із споживачем.

п. 5.11.
Відсутня
глави 5
розділу XI

- однолінійну схему електропостачання,
копію
проектних
рішень,
- копію документа, яким визначено право
власності чи користування на об’єкт,
- витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (далі - ЄДР),
роздрукований із мережі Інтернет, або
копію довідки, або копію виписки з ЄДР.
5.11. Договір Користувача (в якості Уточнення
споживача) про надання послуг з передачі
електричної енергії в частині розрахунків за
послугу ОСП діє, якщо згідно з обраною
споживачем
комерційною пропозицією
відповідного електропостачальника оплату
послуг з передачі електричної енергії
забезпечує
споживач.
Договір Користувача (в якості споживача)
про надання послуг з передачі електричної
енергії в частині розрахунків за послугу ОСП
призупиняється (тимчасово не діє), якщо
згідно
з
обраною
споживачем
комерційною пропозицією відповідного
електропостачальника оплату послуг з
передачі електричної енергії забезпечує
електропостачальник.
Договір
Користувача
(в
якості
електропостачальника) про надання послуг
з передачі електричної енергії в частині
розрахунків за послуги оператора системи
передачі призупиняється (тимчасово не діє)
за
сукупністю
споживачів
електропостачальника, для яких згідно з
обраною
споживачем
комерційною

2.6. Користувач має повернути
погодженим один примірник акта
надання Послуги в наступному
розрахунковому періоді.

13.3. Додатками до цього Договору є:
перелік точок комерційного обліку,
зареєстрованих
за
Користувачем
(додаток 1);
схема з'єднань обладнання об'єкта
диспетчеризації
та
перелік
електротехнічного
обладнання
(додаток 2);
акт
розмежування
балансової
належності електричних мереж та
експлуатаційної відповідальності Сторін
(додаток 3);
акт надання Послуги (додаток 4);
акт звірки розрахунків (додаток 5);

пропозицією електропостачальника оплату
послуг з передачі електричної енергії
забезпечує споживач.
Додаток 5
2.6. Користувач має повернути погодженим Уточнення
та
оформленим
належним
чином
(підписаний та скріплений печаткою) один
примірник акта надання Послуги в
наступному
розрахунковому
періоді
протягом 5 (п‘яти) календарних днів з дати
отримання.
У
разі
неотримання
Оператором системи передачі у зазначений
термін підписаного Користувачем акта
надання Послуги або заперечень щодо
прийняття послуг, такий акт вважається
погодженим, а послуги
прийнятими
Користувачем. При цьому примірник акта
надання Послуги повертається Оператору
системи передачі не пізніше 20 числа
місяця наступного за розрахунковим.
13.3. Додатками до цього Договору є:
Уточнення
перелік
точок
комерційного
обліку,
зареєстрованих
за
Користувачем
(Споживачем)/ перелік віртуальних точок
комерційного обліку Користувача на межі
з
оператором
системи
передачі
(додаток 1);
схема
з'єднань
обладнання
об'єкта
диспетчеризації
та
перелік
електротехнічного обладнання (додаток 2);
акт розмежування балансової належності
електричних мереж та експлуатаційної
відповідальності Сторін (додаток 3);
акт надання Послуги (додаток 4);

Положення про взаємодію ОСП та
Виробника
при
диспетчерському
(оперативно-технологічному)
управлінні (додаток 6);
Положення про взаємодію ОСП та ОСР
при диспетчерському (оперативнотехнологічному) управлінні (додаток 7);
Положення про взаємодію ОСП та
Споживача
при
диспетчерському
(оперативно-технологічному)
управлінні (додаток 8);
Положення
про
оперативнотехнологічні відносини між Виконавцем
(Суб'єкт
ієрархічної
структури
диспетчерського управління об'єктом
Користувача) та Користувачем під час їх
взаємодії в системі диспетчерського
(оперативно-технологічного)
управління (додаток 9);
Порядок розрахунку втрат електричної
енергії (додаток 10 (додається за
необхідності)).

акт звірки розрахунків (додаток 5);
Положення про взаємодію ОСП та
Виробника
при
диспетчерському
(оперативно-технологічному)
управлінні
(додаток 6);
Положення про взаємодію ОСП та ОСР при
диспетчерському
(оперативнотехнологічному) управлінні (додаток 7);
Положення про взаємодію ОСП та
Споживача
при
диспетчерському
(оперативно-технологічному)
управлінні
(додаток 8);
Положення про оперативно-технологічні
відносини між Виконавцем (Суб'єкт
ієрархічної структури диспетчерського
управління об'єктом Користувача) та
Користувачем під час їх взаємодії в
системі диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління (додаток 9);
Порядок розрахунку втрат електричної
енергії (додаток 10 9(додається за
необхідності)).

Додаток 6
ДОГОВІР про надання послуг з передачі електричної енергії
1. Загальні положення
З
огляду
на
нормативної
функцонування нової моделі
електроенергії.
2.2. Під час виконання умов цього 1.3.
Сторони
здійснюють
свою
—||—
Договору, а також вирішення всіх діяльність
відповідно
до
чинного
питань, що не обумовлені цим законодавства України, Правил ринку,
Договором, Сторони зобов'язуються Кодексу системи передачі, Кодексу систем
керуватися законодавством України.
розподілу, Кодексу комерційного обліку,
ліцензій, відповідно до яких сторони
здійснюють господарську діяльність, інших
нормативно-правових
актів,
що
забезпечують
функціонування
ринку
електричної енергії України.
3. Ціна
2.1. За цим договором (далі – Договір)
—||—
Оператор системи передачі зобов’язується
надавати послугу з передачі електричної
енергії (далі – Послуга) відповідно до умов
цього
Договору,
а
Користувач
зобов’язується здійснювати оплату за
Послугу відповідно до умов цього
Договору.
3.1. Ціна Договору визначається згідно з
—||—
2.2. На підставі цього Договору Оператор
діючим на момент надання Послуги
системи
передачі
забезпечує
тарифом на послуги з передачі
недискримінаційний доступ до системи
електричної енергії, затвердженим
передачі з метою забезпечення потреб
Регулятором, та оприлюднюється ОСП
електроустановок Користувача системи.
на власному веб-сайті в мережі
Інтернет.
4. Обсяги
2.3 Оператор системи передачі надає
—||—
Користувачу послуги з передачі електричної
1. Предмет Договору

бази
ринку

енергії, параметри якості якої відповідають
показникам, визначеним Кодексом системи
передачі та державними стандартами.
4.1. Для розрахунків за цим Договором
використовується плановий і фактичний
обсяг Послуги:
1) плановий обсяг Послуги визначається
на основі наданих Користувачем і
погоджених ОСП повідомлень щодо
планового
обсягу
передачі
електроенергії
на
розрахунковий
місяць;
2) визначення фактичного обсягу 3. Ціна та вартість договору
Послуги у розрахунковому місяці
здійснюється на підставі даних щодо
погодинних
обсягів
передачі
електроенергії по точках комерційного
обліку, які зареєстровані за відповідним
Користувачем (додаток 1). З цією метою
використовуються
дані
обліку
Адміністратора комерційного обліку та
EIC Користувача.
5. Вартість
3.1. Ціна Договору визначається згідно з
діючим на момент надання Послуги
тарифом на послуги з передачі електричної
енергії, затвердженим Регулятором та
оприлюднюється Оператором системи
передачі на своєму офіційному веб-сайті.

—||—

5.1. Планова та фактична вартість
Послуги (грн) за цим Договором
визначається
шляхом
множення
планового та фактичного обсягу
Послуги (МВт·год) за розрахунковий

—||—

3.2. Планова та фактична вартість Послуги
(грн) за цим Договором визначається
шляхом добутку планового або фактичного
обсягу Послуги (МВт∙год) за розрахунковий
період
та
тарифу,
затвердженого

—||—

період на тариф, затверджений
Регулятором (грн/МВт·год).
На вартість Послуги нараховується
податок на додану вартість відповідно
до законодавства України.

Регулятором (грн/МВт∙год). На вартість
Послуги нараховується податок на додану
вартість відповідно до законодавства
України.

6. Порядок розрахунків

3.3. Ціна договору становить суму фактичної
вартості
послуги
наданої
протягом
календарного року.

—||—

6.2. Користувач здійснює поетапну
попередню оплату планової вартості
Послуги ОСП наступним чином:
1 платіж - до 17:00 другого банківського
дня розрахункового місяця у розмірі не
менше 1/5 від планової вартості
Послуги, визначеної згідно з пунктом 4
цього договору. Подальша оплата може
здійснюватися щоденно або шляхом
сплати 1/5 від планової вартості Послуг,
яка визначена згідно з пунктом 4, у
4.1. Для розрахунків за цим Договором
кожен з наступних періодів:
використовується плановий і фактичний
2 платіж - з 06 до 10 числа
обсяг Послуги:
розрахункового місяця;
3 платіж - з 11 до 15 числа
розрахункового місяця;
4 платіж - з 16 до 20 числа
розрахункового місяця;
5 платіж - з 21 до 25 числа
розрахункового місяця.
При цьому розмір оплати у вказані
періоди повинен бути не меншим
планової вартості Послуг, яка визначена
згідно з пунктом 4, на 5 днів наперед.

—||—

6.5. Користувач здійснює розрахунок з
ОСП за фактичний обсяг Послуги
протягом 3 банківських днів з дати
отримання та на підставі акта
приймання-передачі Послуги, який ОСП
надає Користувачу протягом перших 5
робочих днів місяця, наступного за
розрахунковим.
6.6. У разі виникнення розбіжностей за
отриманим від ОСП за попередній
розрахунковий
місяць
актом
приймання-передачі
Послуги
Користувач має право оскаржити
зазначену в акті приймання-передачі
Послуги вартість Послуги шляхом
направлення
ОСП
повідомлення
протягом 5 робочих днів з моменту
отримання
акта.
Процедура
оскарження не звільняє Користувача від
платіжного
зобов'язання
у
встановлений Договором термін. Якщо
користувач не надає ОСП повідомлення
з
обґрунтуванням
розбіжностей
протягом 5 робочих днів з дати
отримання акта приймання-передачі
Послуги, то вважається, що цей акт
прийнято без розбіжностей.
7. Права сторін

1) плановий
обсяг
Послуги
на
розрахунковий період визначається на
основі наданих Користувачем і погоджених
Оператором системи передачі повідомлень
щодо
планового
обсягу
передачі
електричної енергії та має відповідати
графікам
фізичного
відпуску/відбору
заявлених Користувачем.
2) визначення фактичного обсягу Послуги у
розрахунковому місяці здійснюється на
підставі даних щодо погодинних обсягів
передачі
електроенергії
по
точках
комерційного обліку, які зареєстровані за
відповідним Користувачем. З цією метою
використовуються
дані
обліку
Адміністратора комерційного обліку та EIC
Користувача.

—||—

4.2. Планові обсяги передачі електричної
енергії на наступний рік Користувач
зобов’язаний подавати Оператору системи
передачі до 05 числа грудня місяця.

—||—

—||—

7.1. ОСП має право:
1)
отримувати
від
Користувача
своєчасну оплату за Послугу;
2) обмежувати, припиняти, знижувати
надійність
надання
Послуги
та
відключати від системи передачі у
випадках, визначених розділом 8 цього
Договору
та
Кодексом
системи
передачі;
3)
отримувати
від
Користувача
своєчасну оплату за перевищення
Замовником
обсягів
використання
дозволеної потужності, визначеної
відповідним договором та технічними
умовами на приєднання.
7.2. Користувач має право:
1) отримувати від ОСП Послугу з
дотриманням установлених показників
якості надання цих послуг відповідно до
глави 2 розділу XI Кодексу системи
передачі;
2) вимагати компенсацію у випадку
недотримання
показників
якості
надання Послуги відповідно до умов
пунктів 2.13, 2.15 та 2.16 розділу XI
Кодексу системи передачі;
3) відповідно до 4 частини першої статті
57 Закону України "Про ринок
електричної енергії" звертатися до ОСП
щодо
відключення/поновлення
електроживлення
споживача
у
випадках,
визначених
Правилами
роздрібного ринку.

—||—

Оператор системи передачі протягом ___
робочих днів погоджує планові обсяги
передачі і повертає їх Користувачу.
5. Порядок розрахунків

—||—

8.
Відключення,
обмеження,
припинення надання Послуги
8.2. ОСП має право відключити
електрообладнання Користувача від
системи передачі (або обмежити
надання Послуги) без завчасного
попередження:
для запобігання порушень та розвитку
надзвичайної ситуації в ОЕС України,
оголошеної
ОСП
в
порядку,
визначеному
Кодексом
системи
передачі;
у разі вжиття надзвичайних заходів на
ринку електричної енергії;
у разі створення загрози життю;
у разі недотримання Користувачем
вимог документів, зазначених у пункті
2.14 розділу XI Кодексу системи
передачі;
після закінчення терміну дії або у разі
розірвання цього Договору;
при
порушенні
Користувачем
стандартів операційної безпеки.
8.7. Порядок припинення, обмеження,
відновлення
надання
Послуги
визначено Кодексом системи передачі
та Правилами роздрібного ринку
електричної енергії.

9. Обов'язки та відповідальність Сторін

5.1 Розрахунковим
місяцем
за
цим
Договором є 1 календарний місяць.
5.2. Користувач
здійснює
поетапну
попередню оплату планової вартості
Послуги Оператора системи передачі
наступним чином:

—||—

1 платіж – до 17:00 третього банківського
дня розрахункового місяця у розмірі не
менше 1/5 від планової вартості Послуги,
визначеної згідно з пунктом 4 цього
договору.
Подальша
оплата
може
здійснюватися щоденно або шляхом сплати
1/5 від планової вартості Послуг, яка
визначена згідно з пунктом 4, у кожен з
наступних періодів:
2 платіж – з 06 до 10 числа розрахункового
місяця;

—||—

—||—

—||—

9.2. ОСП зобов'язується:
3 платіж – з 11 до 15 числа розрахункового
1) забезпечувати надання Послуги з місяця;
дотриманням установлених показників
якості надання цих послуг відповідно до
глави 2 розділу XI Кодексу системи
передачі;
2) складати та надавати Користувачу
акти, рахунки, повідомлення у терміни
та у порядку, визначених у розділах 6 та
10 цього Договору;
3) повідомляти Користувача про зміну
тарифу на передачу електричної енергії
у терміни та у порядку, визначених у
розділі 6 цього Договору;
4) повідомляти Користувача про наміри
застосування
обмеження
або
припинення
надання
Послуги
відповідно до розділу 8 цього
Договору;
5) відповідно до пункту 3.13 глави 3
розділу XI Кодексу системи передачі
припинити
електроживлення
Споживача, лінії електропередачі якого
приєднані до системи передачі, за
зверненням
електропостачальника
(Користувача) у разі порушення
Споживачем
своїх
договірних
зобов'язань
перед
електропостачальником
(Користувачем).
Припинення
та
відновлення
електроживлення
Споживача
за
зверненням
електропостачальника
(Користувача)
здійснюється у порядку, визначеному у

—||—

главах 3 та 4 розділу XI Кодексу системи
передачі;
6)
здійснювати
відшкодування
(компенсацію) Користувачу у випадках,
передбачених
Кодексом
системи
передачі;
7) у випадку зміни банківських
реквізитів
ОСП
зобов'язаний
повідомити про зміну протягом 3
робочих днів з дня їх зміни.
9.3. Користувач зобов'язується:
1) подавати ОСП планові обсяги
передачі електроенергії та обсяги
планової резервованої потужності за
затвердженими ОСП формами у
терміни та у порядку, визначеними у
розділах 6 та 10 цього Договору;
2) повертати ОСП підписані зі свого
боку акти у терміни та у порядку,
визначеними у розділах 6 та 10 цього
Договору;
3) здійснювати вчасно та у повному
обсязі оплату за Послугу на умовах,
визначених цим Договором;
4) надавати інформацію, зазначену в
пункті 8.2 глави 8 розділу II Кодексу
системи передачі.
10. Обмін інформацією в рамках
Договору
10.2. ОСП щомісяця оформлює акт
звірки розрахунків наданої Послуги
відповідно до форми, наведеної у
Додатку 7 цього Договору, та надсилає
його
Користувачу.
Користувач
у

4 платіж – з 16 до 20 числа розрахункового
місяця;
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5 платіж – з 21 до 25 числа розрахункового
місяця.

—||—

При цьому розмір оплати у вказані періоди
повинен бути не меншим планової вартості
Послуг, яка визначена згідно з пунктом 4, на
5 днів наперед.
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триденний термін має повернути ОСП
акт звірки розрахунків наданої Послуги,
підписаний зі свого боку. У разі
виникнення розбіжностей за актом
звірки між Сторонами Користувач має
право у триденний термін направити
свій примірник акта звірки розрахунків
ОСП з вмотивованим запереченням.
Цей акт звірки розрахунків має бути
розглянутий ОСП у триденний термін,
підписаний у разі згоди та наданий
Користувачу. Якщо Сторони не дійшли
згоди, застосовуються норми розділу 12
цього Договору.
10.3. У разі несвоєчасної оплати 5.3. У разі зміни планових обсягів Послуги
Користувачем отриманої Послуги ОСП протягом
розрахункового
місяця
направляє
Користувачу
письмове Користувач:
повідомлення із зазначенням суми
заборгованості та кінцевого терміну її
оплати. У разі несплати заборгованості
Користувачем
ОСП
має
право
направити
Користувачу
письмове
попередження
щодо
можливого
припинення
надання
Послуги
відповідно до вимог КСП.
передає Оператору системи передачі
повідомлення про зміну обсягів Послуги не
менше ніж за 2 робочі дні до моменту
очікуваної зміни планових обсягів Послуги;
10.4. Акти приймання-передачі, акти сплачує
вартість
Послуги
до
дати
звірки
розрахунків,
будь-які очікуваного перевищення запланованих
повідомлення за цим Договором обсягів
Послуги
або
зменшує
повинні направлятися однією Стороною останній/останні планові платежі на
іншій електронною поштою або відповідну суму у разі зменшення
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факсимільним повідомленням, а також запланованих обсягів Послуги.
повинні бути обов'язково підтверджені
рекомендованим
листом,
іншим
поштовим
відправленням
або
доставлені кур'єром під розписку за
адресою, зазначеною в цьому Договорі.
Рахунки, акти приймання-передачі,
акти звірки розрахунків, повідомлення
вважаються отриманими Стороною:
у день їх доставки кур'єром, що
підтверджується
квитанцією
про
вручення
одержувачеві,
що
підписується його уповноваженим
представником;
у день особистого вручення, що
підтверджується підписом одержувача
та/або
реєстрацією
вхідної
кореспонденції,
або
третій
календарний день від дати отримання
поштовим відділенням зв’язку, в
якому обслуговується одержувач (у
разі
направлення
поштою
рекомендованим листом).
14. Термін дії Договору
5.4. У разі зміни Регулятором тарифу на
Послугу з передачі електричної енергії
Оператор системи передачі здійснює
розрахунок належної до сплати вартості
Послуги за новим тарифом, починаючи з
дня
набрання
чинності
рішенням
Регулятора про зміну тарифу.
14.2. Цей договір може бути розірваний 5.5. Користувач здійснює розрахунок з
за ініціативою будь-якої зі Сторін у Оператором системи передачі за фактичний
порядку,
визначеному обсяг Послуги протягом 3 банківських днів з
законодавством України, в тому числі у дати та на підставі отриманого акта
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разі
зміни
об’єкта.

власника/користувача приймання-передачі
Послуги,
який
Оператор
системи
передачі
надає
Користувачу протягом перших 5 робочих
днів місяця, наступного за розрахунковим.
Оплата Послуги здійснюється на підставі
рахунків,
наданих
Виконавцем
або
самостійно сформованих в електронному
вигляді за умови наявності електронного
підпису тієї особи, яка уповноважена
підписувати документи в електронному
вигляді,
у
порядку,
визначеному
законодавством та цим Договором.
15. Інші умови
5.6. У разі виникнення розбіжностей за
отриманим від Оператора системи передачі
за попередній розрахунковий місяць актом
приймання-передачі Послуги Користувач
має право оскаржити зазначену в акті
приймання-передачі
Послуги
вартість
Послуги шляхом направлення Оператору
системи передачі повідомлення протягом 5
робочих днів з моменту отримання акта.
Процедура
оскарження
не
звільняє
Користувача від платіжного зобов’язання у
встановлений Договором термін. Якщо
користувач не надає Оператору системи
передачі повідомлення з обґрунтуванням
розбіжностей протягом 5 робочих днів з
дати отримання акта приймання-передачі
Послуги, то вважається, що цей акт
прийнято без розбіжностей.
15.3. Даний Договір складено у двох 5.7. У випадку порушення Користувачем
оригінальних примірниках, які мають термінів розрахунку Оператор системи
однакову юридичну силу, по одному передачі має право нарахувати пеню у
примірнику для кожної зі Сторін.
розмірі 0,1 % (але не більше подвійної
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У разі підписання договору в
електронній формі Сторони визнають,
що
електронний
документ
(сформований,
підписаний
з
використанням
електронного
цифрового підпису) ідентичний за
змістом та реквізитами з документом
на папері, кожен з документів є
оригіналом і має однакову юридичну
силу.
15.4. Права та обов'язки Сторін за цим
Договором не можуть бути передані
третій стороні.
15.5. На підтвердження електронних
документів, підписаних електронним
цифровим
підписом,
Сторони
зобов’язані за вимогою однієї зі Сторін
надавати одна одній оригінали цих
документів.
15.6. У разі закінчення терміну дії
електронного цифрового підпису або
відсутності
можливості
отримання/відправлення електронних
документів
Сторони
зобов’язані
отримувати/відправляти документи в
паперовому вигляді.
16. Прикінцеві положення

облікової ставки Національного банку
України, що діяла у період, за який
сплачується пеня) від суми простроченого
платежу за кожен день прострочення.

Пеня нараховується до повного виконання
Користувачем своїх зобов’язань.
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За прострочення зазначеного терміну понад
тридцять календарних днів додатково
стягується штраф у розмірі 7 % від суми
простроченого платежу.
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У разі якщо фактичний обсяг оплати
Користувачем Послуги перевищує суму,
зазначену в акті приймання-передачі
наданої
Послуги,
Оператор
системи
передачі враховує надлишок коштів як
оплату Послуги наступних розрахункових
періодів.
5.8. Усі
суми,
що
підлягають
оплаті/поверненню за цим Договором,
здійснюються в національній валюті
України у безготівковій формі на банківські
рахунки Сторін, що зазначені у цьому
Договорі.
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16.2. Перелік додатків до цього
Договору, які є його невід'ємними
частинами:
перелік точок комерційного обліку,
зареєстрованих
за
Користувачем
(Додаток 1);
форми актів;
акт приймання-передачі за Послуги
(Додаток 2);
акт звірки розрахунків за Послугу
(Додаток 3);
порядок
участі
Користувача
(Споживача) в графіках обмеження
споживання та графіках відключення
(Додаток 4);
картка зразків підписів уповноважених
осіб Користувача, ОСП (Додаток 5) (за
необхідності).
Відсутня

Відсутня

5.9. Сторони повідомляють одна одну про
зміну своїх банківських реквізитів протягом
5 банківських днів з дати виникнення
відповідних змін, але у будь-якому випадку
Сторона, що є одержувачем грошових
коштів, має повідомити Сторону, що є
платником, про зміну своїх банківських
реквізитів не пізніше ніж за 3 банківські дні
до запланованого отримання грошових
коштів.
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6. Взаємовідносини з третьою стороною, що
задіяна
в
процесах
пов’язаних
з
виконанням сторонами умов Договору
6.1. Користувач
(за
винятком
електропостачальника
та
оператора
системи розподілу)
сплачує послугу з
передачі електричної енергії Оператору
системи передачі з дати обрання
комерційної пропозиції до договору про
постачання електричної енергії споживачу,
згідно з умовами якої споживач забезпечує
оплату Послуги, або у випадку коли він
купує електричну енергію для власного
споживання за двосторонніми договорами
та на організованих сегментах ринку.
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Відсутня

6.2. Договір Користувача (що виступає в
якості електропостачальника) про надання
послуг з передачі електричної енергії в
частині розрахунків за послуги оператора
системи
передачі
призупиняється
(тимчасово не діє) за сукупністю споживачів
електропостачальника, для яких згідно з
обраною
споживачем
комерційною
пропозицією електропостачальника оплату
послуг з передачі електричної енергії
забезпечує споживач.
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Відсутня

6.3. Ціна договору Користувача, що виступає
в ролі електропостачальника складає
вартість Послуги за сукупністю споживачів,
яким згідно з договорами про постачання
електричної енергії споживачу забезпечує
оплату.
6.4. Користувач (за винятком оператора
системи
розподілу)
зобов’язаний
повідомляти Оператора системи передачі
про зміни умов договору про постачання
електричної енергії споживачу в частині
визначення сторони, яка здійснює оплату
послуг з передачі електричної енергії на
наступний день після внесення таких змін
(обрання
відповідної
комерційної
пропозиції).
6.5. Користувач
має
укласти
із
Постачальником
послуг
комерційного
обліку окремий договір, в якому визначити
порядок формування даних комерційного
обліку про обсяг електричної енергії за
розрахунковий місяць та передачу цих
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Відсутня

Відсутня
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Відсутня

Відсутня

Відсутня
Відсутня

даних до Адміністратора комерційного
обліку.
6.6. Відповідальність за достовірність
переданих даних комерційного засобу
обліку електричної енергії покладаються на
Постачальника послуг комерційного обліку
та Користувача.
6.7. Розподіл
електричної
енергії
субспоживачу,
приєднаному
до
електричних мереж Користувача системи,
здійснює оператор системи розподілу на
території здійснення його діяльності, згідно
з укладеним договором про спільне
використання технологічних електричних
мереж між Користувачем та оператором
системи розподілу.
7. Порядок обліку електричної енергії
7.1. Дані комерційного обліку щодо обсягу
електричної енергії за розрахунковий
місяць передається Постачальником послуг
комерційного
обліку
Адміністратору
комерційного обліку в установленому
Кодексом комерційного обліку порядку для
включення в місячний баланс електричної
енергії ОЕС України і є підставою для його
використання у взаємовідносинах між
суб'єктами ринку електричної енергії, у
тому числі для взаєморозрахунків між
Користувачами системи.
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Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

7.2. За підсумками розрахункового місяця
Постачальник послуг комерційного обліку
забезпечує визначення обсягу електричної
енергії за точками комерційного обліку
Споживачу не залежно від того, хто є
власником комерційного засобу (засобів)
обліку.
7.3 Вимоги щодо засобів комерційного
обліку
електричної
енергії,
засобів
вимірювальної
техніки
у
точках
комерційного обліку Користувача, а також
інші
організаційно-технічні
питання,
пов’язані
зі
збором,
обробкою,
верифікацією,
валідацією,
агрегацією,
зберіганням
та
передачею
даних
комерційного обліку, визначені Кодексом
комерційного обліку.
7.4 Дані комерційного обліку щодо обсягу
електричної енергії за розрахунковий
місяць зазначаються Оператором системи
передачі в особистому кабінеті Користувача
(за умови його запровадження) та/або в
рахунку про сплату Послуги за цим
Договором, у тому числі якщо оплату за
цим
договором
забезпечує
електропостачальник споживача.
7.5
У
разі
ненадання
Користувачем/Постачальником
послуг
комерційного обліку Користувача даних
комерційних
засобів
обліку
після
закінчення розрахункового місяця та за
відсутності переданої (зчитаної) з них
інформації засобами дистанційної передачі
даних, а також за відсутності контрольного
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Відсутня

Відсутня

Відсутня
Відсутня

Відсутня

Відсутня

огляду
засобу
комерційного
обліку
протягом розрахункового місяця обсяг
переданої
електричної
енергії
за
розрахунковий
місяць
визначається
розрахунковим
шляхом
за
середньодобовим значенням попереднього
розрахункового місяця.
За наявності розбіжностей у частині
визначення обсягу переданої електричної
енергії вони підлягають врегулюванню
відповідно до Кодексу комерційного обліку
або в судовому порядку. До вирішення
цього питання величина обсягу переданої
електричної
енергії
встановлюється
відповідно до даних Постачальника послуг
комерційного обліку.
7.6 Кожна зі Сторін має право ініціювати
перевірку погодинних обсягів передачі
електроенергії спільно з представниками
відповідних
Постачальників
послуг
комерційного обліку.
8. Права сторін
8.1. Оператор системи передачі має право:
1) отримувати від Користувача своєчасну
оплату за Послугу;
2) обмежувати,
припиняти,
знижувати
надійність надання Послуги та відключати
від системи передачі у випадках,
визначених Кодексом системи передачі та
Правилами роздрібного ринку електричної
енергії;
3) на відшкодування збитків у разі
виявлення порушень визначених умовами
цього Договору;
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4) на отримання оплати послуг з
відключення та підключення об’єктів
Користувачів
та
інших
платежів,
передбачених цим Договором;
5) контролювати додержання Користувачем
вимог Кодексу системи передачі та Правил
роздрібного ринку електричної енергії;
6) надавати Користувачу, який є власником
засобу комерційного обліку електричної
енергії,
обґрунтовані
вимоги
щодо
відповідності такого засобу комерційного
обліку кодексу комерційного обліку;
7) на отримання інформації щодо
обрання/зміни Користувачем (за винятком
оператора системи розподілу), комерційної
пропозиції до договору про постачання
електричної енергії споживача в частині
оплати Послуги з передачі та щодо зміни
електропостачальника;
8) на безперешкодний доступ (за
пред’явленням службового посвідчення) до
електричних установок Користувача для
проведення
технічної
перевірки
та
контрольного
огляду
вузла
обліку
електричної енергії, контролю за рівнем
споживання електричної енергії, а також
для виконання відключення та обмеження
відповідно до встановленого Кодексом
системи передачі, Правилами роздрібного
ринку електричної енергії, порядку та умов
Договору.
У разі споживання електричної енергії
Користувачем
(за
винятком
електропостачальника
та
оператора
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системи розподілу) протягом терміну, що
перевищує дату відключення заявлену
електропостачальником/споживачем або
після закінчення строку дії цього Договору,
Оператор системи передачі виставляє
такому Користувачу претензію щодо
компенсації завданих витрат в обсязі
спожитої електричної енергії за цінами що
склалися у відповідний період на
балансуючому ринку. При цьому обсяг
визначається за точками комерційного
обліку цього Користувача.
8.2 Користувач має право:
1) отримувати від Оператора системи
передачі
Послугу
з
дотриманням
установлених показників якості надання
цих послуг відповідно Кодексу системи
передачі;
2) вимагати
компенсацію
у
випадку
недотримання показників якості надання
Послуги відповідно
Кодексу системи
передачі;
3) відповідно статті 57 Закону України «Про
ринок електричної енергії» звертатися до
Оператора
системи
передачі
щодо
відключення/поновлення електроживлення
Користувача у випадках, визначених КСП,
правилами роздрібного ринку електричної
енергії, окрім окремих випадків постачання
захищеним споживачам;
4) на отримання інформації щодо
виконання вимог цього договору;
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5) подавати Оператору системи передачі
звернення,
скарги
та
претензії
та
отримувати
в
установленому
законодавством
порядку
вмотивовані
відповіді або повідомлення про заходи
щодо усунення Оператором системи
причин скарги.
9. Зобов'язання сторін
9.1.
Оператор
системи
передачі
зобов’язується:
1) виконувати умови цього Договору;
2) вимагати відшкодування збитків у разі
виявлення порушень визначених умовами
цього Договору;
3) забезпечувати
надання
Послуги
з
дотриманням установлених показників
якості надання Послуг відповідно до глави 2
розділу XI Кодексу системи передачі;
4) складати та надавати Користувачу акти,
рахунки, повідомлення у терміни та
відповідно до порядку, визначеними
умовами цього Договору;
5) повідомляти Користувача про зміну
тарифу на передачу електричної енергії у
терміни та відповідно до порядку, цього
договору
6) повідомляти Користувача про наміри
застосування обмеження або припинення
надання Послуги із обґрунтуванням причин
відповідно до розділу 12 цього Договору.
7) відповідно до глави 3 розділу XI Кодексу
системи
передачі
припинити
електроживлення Користувачів;
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8) здійснювати
відшкодування
(компенсацію) Користувачу у випадках,
передбачених Кодексом системи передачі;
9) повідомляти про зміни банківських
реквізитів Оператора системи передачі
протягом 3 робочих днів з дня їх зміни
шляхом розміщення на сайті Оператора
системи передачі;
10) забезпечувати утримання власних
мереж в належному стані для задоволення
потреб Користувача в електричній енергії;
11) проводити контрольний огляд засобів
комерційного обліку електричної енергії
відповідно до затверджених графіків та
кодексу комерційного обліку;
12) розглядати звернення та претензії
Користувача
щодо
надання
послуг,
пов'язаних з передачею електричної
енергії, та приймати з цього приводу
рішення
у
терміни,
передбачені
законодавством;
13)
приймати
письмові
та
усні
повідомлення (у тому числі засобами
зв'язку) Користувача щодо порушення
передачі електричної енергії
або
порушення параметрів якості електричної
енергії, а також вживати заходів до
відновлення передачі електричної енергії
та приведення показників якості у
відповідність з вимогами нормативних
документів.
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9.2. Користувач зобов’язується:
1) виконувати умови цього Договору;
2) подавати Оператору системи передачі
планові обсяги передачі електроенергії та
обсяги планової резервованої потужності за
затвердженими
Оператором
системи
передачі формами у терміни та відповідно
до порядку, визначеному розділами 6 та 10
цього Договору;
3) повертати Оператору системи передачі
підписані зі свого боку акти у терміни та
відповідно до порядку розділами 6 та 10
цього Договору;
4) здійснювати оплату послуг з передачі
електричної енергії у повному обсязі та
інших платежів, необхідність яких випливає
з умов цього Договору;
5) надавати інформацію, зазначену у главі 8
розділу ІІ Кодексу системи передачі;
6) забезпечувати належний технічний стан
та безпечну експлуатацію своїх внутрішніх
електромереж,
електроустановок
та
електроприладів;
7) невідкладно повідомляти Оператора
системи передачі та Постачальника послуг
комерційного обліку про недоліки в роботі
вузла обліку електричної енергії;
8) забезпечувати доступ представникам
Оператора
системи
передачі,
які
пред'явили свої службові посвідчення, до
свого об'єкта для обстеження вузла обліку
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електричної енергії та електроустановки
вцілому;
9) не пізніше ніж за 20 робочих днів до
припинення користування електричною
енергією письмово повідомити Оператора
системи передачі про наміри щодо
розірвання цього Договору та в цей термін
здійснити
оплату
всіх
платежів,
передбачених умовами цього Договору та
до заявленого дня обмежити споживання;
10) у разі здійснення оплати за послугу з
передачі електричної енергії безпосередньо
Оператору системи передачі здійснювати
таку оплату у терміни передбачені умовами
цього Договору;
11) виконувати обґрунтовані вимоги
Оператора
системи
передачі
щодо
приведення засобів комерційного обліку
електричної енергії до вимог нормативних
документів;
12) повідомляти Оператора системи
передачі у разі обрання /зміни споживачем
комерційної пропозиції до договору про
постачання електричної енергії споживачу в
частині оплати Послуги з передачі;
13) відшкодовувати збитки завдані в
наслідок порушень визначених умовами
цього Договору.
9.3. Сторони виконують інші обов’язки,
передбачені ліцензійними умовами та
нормативними документами.
10. Відповідальність Сторін
10.1. При невиконанні або неналежному
виконанні умов цього Договору Сторони
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несуть відповідальність відповідно до цього
Договору та законодавства України.
10.2. Оператор системи передачі несе
відповідальність за передачу електричної
енергії Користувачу:
1) в обсягах що не перевищують дозволену
величину потужності, заявленої договором
приєднання та/або визначеної паспортом
точки передачі електричної енергії;
2) із дотриманням показників якості
електричної енергії в точці передачі
електричної енергії.
10.3. Оператор системи передачі не несе
відповідальності за майнову шкоду,
заподіяну Користувачу або третім особам
внаслідок припинення або обмеження
передачі електричної енергії, здійсненої у
встановленому КСП та ПРРЕЕ порядку.
10.4. Оператор системи передачі не несе
відповідальності за тимчасове припинення
передачі електричної енергії, або за шкоду,
заподіяну Користувачу, якщо доведе, що
вони виникли не з його вини або внаслідок
дії обставин непереборної сили.
10.5. У разі виявлення порушень,
визначених п.8.1 цього Договору, з вини
Користувача,
Користувач
компенсує
Оператору системи передачі вартість
збитків в обсязі, що розраховується
виходячи
із
визначених
технічних
параметрів схеми та кількості годин їх
використання, але не більше одного року
до дати виявлення порушення. Вартість
збитків визначається Оператором системи
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передачі за цінами що склалися у
відповідний період на балансуючому ринку
електричної енергії.
10.6. У разі виявлення однією із Сторін
та/або Постачальника послуг комерційного
обліку порушень умов Договору іншою
стороною,
за
які
законодавством
передбачене застосування санкцій чи які
тягнуть за собою збитки, недоотриману
продукцію або вигоду тощо, на місці
оформлюється двосторонній акт порушень.
Акт складається у присутності представників
обох Сторін та/або Постачальника послуг
комерційного обліку порушень у двох
примірниках. Сторона, дії або бездіяльність
якої стала причиною складання акта, має
право внести до акта свої зауваження.
Сторона, яка здійснила таке порушення, не
може без поважних причин відмовитись від
складення та підписання відповідного акта.
У разі відмови Сторони, що здійснила
порушення, від підписання акта, в ньому
робиться запис про відмову. Якщо акт на
місці складення підписали не менше 3
представників, в тому числі із залученням
представників
Постачальника
послуг
комерційного обліку, такий акт вважається
дійсним.
11. Обмін інформацією в рамках Договору
11.1. Оператор системи передачі протягом
перших 5 робочих днів місяця, наступного
за розрахунковим, направляє Користувачу
акт приймання-передачі наданої Послуги.
Користувач, отримавши акт приймання-
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передачі наданої Послуги, протягом 5
робочих днів місяця, наступного за
розрахунковим, повертає його Оператору
системи передачі, підписаний зі свого боку.
11.2. Оператор
системи
передачі
щокварталу або в інший термін за вимогою
Користувача
оформлює
акт
звірки
розрахунків наданої Послуги відповідно до
форми, наведеної у Додатку 6 цього
Договору, та надсилає його Користувачу.
Користувач у триденний термін має
повернути оператору системи передачі акт
звірки розрахунків наданої Послуги,
підписаний зі свого боку. У разі виникнення
розбіжностей за актом звірки між
Сторонами Користувач має право у
триденний
термін
направити
свій
примірник
акта
звірки
розрахунків
оператору
системи
передачі
з
вмотивованим запереченням. Цей акт
звірки розрахунків має бути розглянутий
оператором системи передачі у триденний
термін, підписаний у разі згоди та наданий
Користувачу. Якщо Сторони не дійшли
згоди, застосовуються норми розділу 12
цього Договору.
11.3. У
разі
несвоєчасної
оплати
Користувачем отриманої Послуги Оператор
системи передачі направляє Користувачу
повідомлення
із
зазначенням
суми
заборгованості та кінцевого терміну її
оплати. У разі несплати заборгованості
Користувачем Оператор системи передачі
має право направити Користувачу (та його

—||—

—||—

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

електропостачальнику
за
наявності)
попередження
щодо
можливого
припинення надання Послуги відповідно до
вимог КСП.
11.4. Рахунки, акти приймання-передачі,
акти
звірки
розрахунків,
будь-які
повідомлення за цим Договором повинні
направлятися однією Стороною іншій
електронною поштою, а також можуть бути
підтверджені рекомендованим листом,
іншим поштовим відправленням або
доставлені кур’єром під розписку за
адресою, зазначеною в цьому Договорі або
отриманою з ЄДР юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців
та
громадських
формувань.
Рахунки, акти приймання-передачі, акти
звірки розрахунків, повідомлення про зміну
комерційної пропозиції, повідомлення
вважаються отриманими Стороною:
у день їх доставки кур’єром, що
підтверджується квитанцією про вручення
одержувачеві, що підписується його
уповноваженим представником;
у
день
особистого
вручення,
що
підтверджується підписом одержувача
та/або
реєстрацією
вхідною
кореспонденцією або третій календарний
день від дати отримання поштовим
відділенням зв’язку в якому обслуговується
одержувач( у разі направлення поштою
рекомендованим
листом);у
день
направлення
за
допомогою
Сервісу/електронному вигляді.
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12. Порядок обмеження та припинення
передачі електричної енергії
12.1. За вимогою Користувача, що виступає
в ролі електропостачальника Оператор
системи передачі забезпечує обмеження та
відновлення передачі електричної енергії
Користувачу, що виступає в ролі споживача
електричної енергії роздрібного ринку на
зазначену у вимозі дату.
12.2. Оператор системи передачі має право
відключити
електрообладнання
Користувача від системи передачі (або
обмежити надання Послуги):
1) без завчасного попередження:
для запобігання порушень та розвитку
надзвичайної ситуації в ОЕС України,
оголошеної Оператором системи передачі в
порядку, визначеному Кодексом системи
передачі;
у разі вжиття надзвичайних заходів на
ринку електричної енергії;
у разі створення загрози життю;
у разі недотримання Користувачем вимог
документів, зазначених у пункті 2.14
розділу XI Кодексу системи передачі;
у разі розірвання цього Договору;
при порушенні Користувачем стандартів
операційної безпеки
у разі приєднання Користувачем власних
струмоприймачів або струмоприймачів
третіх осіб до мереж Оператора системи
поза розрахунковими засобами обліку;
у разі самовільного внесення змін у схеми
вимірювання та обліку електроенергії.
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2) з повідомленням Користувача не пізніше
ніж за десять робочих днів у разі:
відсутності у Користувача персоналу для
обслуговування
електроустановок
або
відповідних
договорів
щодо
обслуговування електроустановок;
недопущення Користувачем посадових осіб
органів, на яких покладено відповідні
обов'язки згідно з чинним законодавством,
до
власних
електроустановок
або
розрахункових засобів комерційного обліку
електричної енергії;
несплати
Користувачем
відповідних
платежів у терміни, встановлені умовами
цього Договору;
у
разі
незадовільного
стану
електроустановок
Користувача,
що
загрожує аварією, пожежею, створює
загрозу життю, а також при невиконанні
вимог щодо усунення недоліків в
електроустановках
Користувача
за
приписом
представників
державних
органів, на які покладені відповідні
обов'язки згідно з чинним законодавством;
у разі введення в установленому порядку
графіків обмежень та відключень унаслідок
недостатності електричної енергії та (або)
потужності в енергетичній системі - згідно з
додатком 6 «Порядок участі Користувача
(Споживача)
в
графіках
обмеження
електроспоживання
та
графіках
відключення» до Договору.
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12.3. Оператор системи передачі має право
обмежити, припинити, знизити надійність
надання Послуги після повідомлення
Користувача не пізніше ніж за 10 днів для
проведення планових ремонтних робіт,
огляду, тестування або інших аналогічних
робіт
у
системі
передачі
та
електроустановках
Оператор
системи
передачі або для приєднання нових
Користувачів до системи передачі у разі
відсутності
резервного
живлення
Користувача.
12.4. Оператор системи передачі має право
припинити надання Послуги Користувачу,
якщо Користувач не виконує своїх
зобов’язань з оплати Послуги Оператору
системи передачі або нехтує обов’язками,
що випливають з цього Договору.
12.5.
Оператор
системи
передачі
зобов’язаний припинити електроживлення
Користувача
(за
винятком
електропостачальника
та
оператора
системи розподілу), лінії електропередачі
якого приєднані до системи передачі, за
зверненням електропостачальника у разі
порушення Користувачем своїх договірних
зобов’язань перед електропостачальником,
яке здійснюється у порядку, визначеному
главою 3 розділу XI Кодексу системи
передачі.
12.6. Порядок припинення, обмеження,
відновлення надання Послуги визначено
Кодексом системи передачі та Правилами
роздрібного ринку електричної енергії.
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13. Порядок врегулювання спорів
13.1. Усі суперечки та розбіжності, що
виникають з цього Договору або у зв’язку з
ним, у тому числі що стосуються його
укладення, дії, виконання, припинення,
Сторони
мають
вирішувати
шляхом
переговорів, якщо інше не передбачено
цим Договором.
Суперечки та розбіжності, що виникають з
цього Договору або у зв’язку з ним, у тому
числі що стосуються його укладення, дії,
виконання, змін, доповнень, припинення,
що не можуть бути вирішені шляхом
переговорів, підлягають вирішенню у
судовому порядку.
З метою вирішення спору Сторони також
мають право звернутися до Регулятора.
Рішення Регулятора, прийняте відповідно
до порядку розгляду скарг та вирішення
спорів, є обов’язковим для виконання
Сторонами цього Договору.
Наявність спору, що виникає у зв’язку з цим
Договором, не звільняє Сторони від
виконання своїх зобов’язань відповідно до
умов цього Договору.
14. Конфіденційність
14.1. Сторони погоджуються, що для цілей
цього
Договору
«конфіденційна
інформація» означає будь-які дані або
інформацію
(що
не
є
публічною,
загальнодоступною
інформацією),
що
випливає або пов’язана з цим Договором,
включаючи будь-яку інформацію, якою
Сторони обмінялись або яку будь-яка
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Сторона отримала відповідно до та/або у
зв’язку з цим Договором, а також
інформація, яку будь-яка зі Сторін вважає
конфіденційною, про що повідомляє іншу
Сторону. Сторони зобов’язані зберігати
конфіденційність та не розкривати і не
розголошувати конфіденційну інформацію,
за винятком попередньої письмової згоди
іншої Сторони, а також випадків, коли
конфіденційна
інформація
підлягає
розкриттю
відповідно
до
чинного
законодавства, а також для виконання
цього Договору.
14.2. Зобов’язання щодо нерозголошення
конфіденційної
інформації
повинні
виконуватися
Сторонами
і
після
припинення дії цього Договору протягом
строку, погодженого в письмовій формі
Сторонами, якщо інше не передбачено
законодавством.
15. Обставини непереборної сили (форсмажорні обставини)
15.1. Сторони
звільняються
від
відповідальності за повне або часткове
невиконання своїх зобов’язань за цим
Договором, якщо це є результатом дії форсмажорних обставин.
Якщо
внаслідок
дії
форс-мажорних
обставин
(техногенного/природного/
соціально-політичного/військового
характеру), унеможливлюється виконання
будь-якою Стороною зобов’язань за
Договором,
така
Сторона
повинна
невідкладно повідомити у письмовій формі
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про це іншу Сторону.
Неповідомлення однієї зі Сторін про
неможливість виконання прийнятих за
даним Договором зобов’язань, позбавляє
Сторону права посилатися на будь-яку
вищевказану обставину як на підставу, що
звільняє
від
відповідальності
за
невиконання зобов’язань.
Термін виконання зобов’язань за цим
Договором у разі форс-мажорних обставин
відкладається на строк дії таких обставин.
У разі дії форс-мажорних обставин більше
___ календарних днів Сторони мають право
відмовитися від подальшого виконання
зобов’язань за цим Договором та в
установленому порядку розірвати Договір.
Розірвання цього Договору тягне за собою
відповідні
правові
наслідки
щодо
діяльності Сторін на ринку електричної
енергії.
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15.2. Доказом дії форс-мажорних обставин
є документи (оригінали), видані Торговопромисловою палатою України/іншим
компетентним органом, установою.
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16. Строк дії договору
16.1. Цей Договір набуває чинності з дня
приєднання Користувача до умов цього
договору і діє до «___»________20___р.,
якщо інший термін не зазначено в заявіприєднання.
Договір
вважається
продовженим на наступний календарний
рік, якщо за місяць до закінчення терміну
дії Договору жодною із Сторін не буде
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заявлено про припинення його дії або
перегляд його умов.
Цей Договір може бути розірвано і в інший
термін за ініціативою будь-якої із Сторін у
порядку, визначеному законодавством
України, в тому числі у разі зміни
власника/користувача об’єкта.
16.2. Дія договору достроково припиняється
у разі:
отримання Оператором системи передачі
документального підтвердження факту
відчуження об'єкта на користь іншої особи;
припинення Користувачем діяльності на
ринку електричної енергії;
отримання Оператором системи передачі
документального підтвердження факту
неплатоспроможності
Користувача,
призупинення дії або анулювання ліцензії
Користувача;
При цьому договір припиняє свою дію в
частині передачі електричної енергії, а в
частині виконання фінансових зобов'язань
Сторін (які виникли на дату припинення дії
договору) продовжує діяти до дати
здійснення повного взаєморозрахунку між
Сторонами.
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17. Інші умови
17.1. Невід’ємною частиною Договору є
додатки:
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1) №1 «Заява-приєднання»;
2) №2 «Паспорт точки передачі»
винятком
електропостачальника
оператора системи розподілу);
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3) №3 «Акт розмежування балансової
належності
електромереж
та
експлуатаційної відповідальності сторін» (за
винятком електропостачальника);
4) №4
«Перелік
точок
обліку,
зареєстрованих за Користувачем» (за
винятком
електропостачальника
та
оператора системи розподілу);
5) №5 «Акт приймання-передачі Послуги»;
6) №6 «Акт звірки розрахунків за Послугу»;
7) № 7 «Порядок участі Користувача (що
виконує роль споживача) в графіках
обмеження електроспоживання та графіках
відключення»;
8) № 8 «Договір про надання послуг з
компенсації
перетікань
реактивної
електричної енергії» (за необхідності).
Усі зміни та доповнення до цього Договору
та додатки до нього, які містять
інформацію,
що
не
є
публічною,
оформлюються
Оператором
системи
передачі письмово в паперовій формі,
підписуються уповноваженими особами
обох Сторін.
17.2. Спори та розбіжності, що можуть
виникнути
під
час
користування
електричною енергією, якщо вони не
будуть узгоджені шляхом переговорів між
Сторонами, вирішуються в судовому
порядку.
17.3. Розбіжності з технічних питань під час
виконання
умов
цього
Договору
регулюються
центральними
органами
виконавчої влади.

—||—

—||—

—||—
—||—
—||—

—||—

—||—

—||—

—||—

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

17.4. 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.
17.5. У разі підписання цого Договору у
паперовому вигляді, він підписується у двох
примірниках,
які
мають
однакову
юридичну силу, один з них зберігається у
Оператора системи передачі, другий – у
Користувача.
17.6. У разі внесення змін до типової форми
договору про надання послуг з передачі
електричної енергії такі зміни до цього
Договору доводяться Користувачу за
підписом Оператора системи передачі у
строки, визначені відповідним рішенням
Регулятора.
17.7. Під час виконання умов цього
Договору, а також вирішення всіх питань,
що не обумовлені цим Договором, Сторони
зобов’язуються керуватися законодавством
України, зокрема Законом України «Про
ринок електричної енергії», Правилами
ринку,
Кодексом
системи
передачі,
Кодексом системи розподілу, Кодексом
комерційного
обліку,
ліцензійними
умовами, відповідно до яких сторони
здійснюють господарську діяльність.
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Додаток 7
Порядок перевірки та проведення випробувань електроустановок постачальника допоміжних послуг
Відсутня
Дані зміни до Порядку перевірки та
ІІІ
Порядок перевірки та проведення
проведення
випробувань
випробувань
електроустановок
електроустановок
постачальника
постачальника допоміжних послуг з метою
допоміжних послуг вносятся з метою
підтвердження їх відповідності вимогам
підтвердження їх відповідності вимогам
Кодексу системи передачі на перехідний
Кодексу
системи
передачі,
який
період.
дозволить забезпечити дану процедуру
на перехідному етапі
Відсутня
3.1 На період з 01.07.2019 по 01.01.2020 діє
—||—
перехідний
період,
протягом
якого
внесення електроустановок ПДП типу Д до
Реєстру постачальників ДП відбувається за
умови якщо потенційний ПДП мав до
01.07.2019 успішний досвід надання
автоматичних
резервів
відновлення
частоти, ручних резервів відновлення
частоти та резервів заміщення, надав
нижчезазначені
декларативні
дані
і
протоколи
випробувань.
Для
цього
потенційному постачальнику ДП необхідно
звернутися до ОСП із заявою. До заяви
додається:
протоколи відповідних випробувань та
декларативні дані одиниць надання ДП
щодо
мінімальної
і
максимальної
потужності (Pmin і Рmax), швидкості
навантаження і розвантаження, об’єму та
виду
резерву
(на
навантаження
і
розвантаження), що може бути наданий в
рамках Правил ринку, що планується
залучати до надання ДП за підписом
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керівника підприємства або уповноваженої
ним особи, і пропозицію щодо дати
проведення випробувань. ОСП узгоджує
дату проведення випробувань
3.2 ОСП
перевіряє
повноту
надання
вищезазначених документів, узгоджує дату
проведення випробувань та приймає
рішення про внесення потенційного ПДП до
реєстру ПДП.
3.3 На
підставі
погоджених
постачальниками ДП дат випробувань ОСП
формує Графік проведення випробувань
(далі
–
Графік)
за
процедурами,
передбаченими Порядком перевірки та
порядком
проведення
випробувань
електроустановок
постачальника
допоміжних послуг з метою підтвердження
їх відповідності вимогам кодексу системи
передачі (далі – Графік).
Недосягнення згоди щодо дати проведення
випробувань є підставою для відмови ОСП
вносити потенційного ПДП до Реєстру ПДП.
Непроведені
в
узгоджену
дату
випробування є підставою для виключення
ПДП з Реєстру ПДП.
3.4 Декларація відповідності положенням
КСП в частині аРВЧ, рРВЧ і РЗ приймається
ОСП за умови її підписання керівником
підприємства та надання документа, що
підтверджує його повноваження. З моменту
надання декларації відповідності до ОСП
Керівник
підприємства
несе
відповідальність
за
достовірність
інформації, зазначеної у декларації.
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3.5 Факт
недостовірності
інформації,
поданої в декларації, встановлюється за
результатами випробувань, проведених
відповідно до узгодженого Графіку та/або
за результатами моніторингу надання ДП,
отриманих за процедурою, передбаченою
Порядком
моніторингу
виконання
постачальниками
допоміжних
послуг
зобов'язань з надання допоміжних послуг.
3.6 ОСП розглядає звернення та документи,
надані відповідно до Порядку перевірки на
перехідний період, протягом терміну до 8
робочих днів та приймає рішення щодо
внесення електроустановок потенційного
ПДП у Реєстр. У випадку прийняття рішення
про невідповідність ОСП разом з таким
рішенням зобов’язаний зазначити причини
відмови. У випадку прийняття рішення про
відповідність ОСП заносить кваліфіковану
одиницю надання ДП в Реєстр.
3.7 Реєстр містить наступну інформацію:
ЕІС учасника ринку;
EIC області регулювання;
EIC одиниці надання ДП ПДП;
вид
послуги,
яка
надається
одиницею надання ДП;
об’єм та вид резерву, що може бути
реалізований на відповідному аукціоні;
дата закінчення строку дії запису в
Реєстрі (граничний термін на який ПДП
може провадити діяльність на ринку ДП).
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3.8 Після
проведення
випробувань
відповідно до Графіку ОСП приймає
рішення щодо вилучення або продовження
строку дії запису в Реєстрі. Декларація дає
підстави провадити діяльність на ринку
допоміжних послуг (РДП) до дати
проведення випробувань, які мають бути
проведені до 01.01.2020. Після чого
діяльність на РДП може бути продовжена
на термін до 5-х років, за умови їх
успішного проведення або припиняється у
іншому випадку і одиниця надання ДП
вилучається з Реєстру.
Випробування проводяться відповідно до
розділу ІІ Додатку 7 до КСП.
3.9 ОСП на час дії запису на основі
декларації виконує моніторинг відповідно
до вимог Порядку моніторингу виконання
постачальниками
допоміжних
послуг
зобов'язань з надання допоміжних послуг
на перехідний період. У разі виявлення під
час моніторингу невідповідності вказаних
технічних
можливостей
у
наданих
деклараціях ОСП виконує наступні дії:
- припиняє нарахування плати за ДП;
- розриває договір з ПДП;
- вилучає (стягує) кошти, отримані з початку
дії договору щодо надання ДП та до
моменту зупинки плати за ДП;
- звертається до Регулятора щодо
зобов’язання
усунення невідповідності
розділам
КСП
електроустановок,
за
допомогою яких надаються ДП в термін до
2 місяців.

—||—

—||—

3.10 Регулятор у термін 15 робочих днів
здійснює розгляд звернення ОСП щодо
зобов’язання ПДП усунути невідповідність
відповідним
розділам
КСП
електроустановок, за допомогою яких
надаються ДП, і приймає відповідне
рішення або надає ОСП обґрунтовану
відмову.
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