Додаток №1
до Договору про надання послуг з
компенсації перетікань реактивної
електричної енергії

Порядок розрахунків та зняття показів засобів вимірювальної техніки
електричної енергії за перетікання реактивної електричної енергії

1. Розрахунок плати за перетікання реактивної електричної енергії
на межі балансової належності електричних мереж здійснюється
відповідно до Методики обчислення плати та здійснюється у грошовій
формі за розрахунковий період, який становить один календарний
місяць, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок оператора
системи.
2. Споживач, зобов'язаний щомісяця станом на 01 число місяця
знімати фактичні показання лічильника електричної енергії та
протягом трьох календарних днів (до 04 числа включно) надавати
Оператору системи розподілу звіт про покази засобів обліку за
розрахунковий місяць в один із таких способів:
1) через особистий кабінет на сайті Оператора системи розподілу;
2) надання оператору системи розподілу акту про обсяги переданої
Споживачу електричної енергії;
3. За підсумками розрахункового місяця Оператор системи
визначає обсяг послуг з компенсації перетікань реактивної електричної
енергії за точками комерційного обліку Споживачу.
4. Оператор системи до 5-го числа ( включно) місяця, наступного
за розрахунковим оформлює рахунок на оплату. Строк оплати рахунків,
становить 5 робочих днів з дня їх отримання.
5. Датою отримання рахунку Споживачем, вважається дата його
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).
Оплата
заборгованості
минулих
періодів
зараховується
першочергово.
6. Споживач зобов'язаний вносити плату за перетікання реактивної
електричної енергії на межі балансової належності електромереж
виключно коштами, якщо інше не встановлено діючим
законодавством, на розрахункові рахунки Оператора системи
розподілу, зазначені у цьому Договорі.
7. За дату оплати рахунка приймається дата зарахування коштів на

поточний рахунок Оператора системи розподілу.
8. Документи, сформовані на підставі Договору, якими Сторони
здійснюють обмін у процесі виконання цього Договору, можуть
надаватися Сторонами в електронному вигляді за допомогою Сервісу.
Податкові накладні отримуються Споживачем виключно в
електронному вигляді у порядку, визначеному податковим
законодавством.
9. Сторони мають право обмінюватись документами в електронній
формі із застосуванням ідентифікатору в порядку передбаченому
Договором. Для Сервісу використовуються реєстраційні дані:
електронна пошта Споживача: _____________, контактний тел.
___________, логін _________________ .
Оператор системи розподілу
____________________
"____"____________20___р.

Споживач
____________________
"____"____________20___р.

