28 січня 2020 року
ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу
системи передачі» (з метою удосконалення положень Кодексу системи
передачі)
На відкритому слуханні НКРЕКП, яке відбулось 14 листопада 2019 року
було схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу
системи передачі», що має ознаки регуляторного акта, який разом з
обґрунтовуючими матеріалами було розміщено на офіційному вебсайті
НКРЕКП в мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій від
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.
Відповідно до вимог розділу 3 Порядку проведення відкритого
обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого
постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, 19 листопада 2019 року на
офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua було розміщено повідомлення
про оприлюднення проєкту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови
НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі» для
отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх
об’єднань та інших заінтересованих осіб, які приймались у період з
19 листопада 2019 року до 20 грудня 2019 року у письмовому та електронному
вигляді.
У зазначений період до НКРЕКП надійшли ряд зауважень та пропозицій,
які було опрацьовано, та разом із заінтересованими сторонами, які надавали
такі зауваження та пропозиції, 17 січня 2020 року було проведено відкриті
обговорення, про що було складено Протокол проведення відкритого
обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проєкту рішення, що має
ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до
Кодексу системи передачі», який було розміщено на офіційному вебсайті
НКРЕКП www.nerc.gov.ua (http://www.nerc.gov.ua/?news=9842).
Таким чином, ураховуючи вищезазначене, на розгляд НКРЕКП
Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики виноситься
питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до
Кодексу системи передачі».
Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у сфері
енергетики – начальник Управління
інвестиційної
політики
та
технічного розвитку

Ю. Остап’юк

ПРОЄКТ
Проект
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А

№ ______________

___________________
Київ

Про затвердження Змін до Кодексу
системи передачі
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про
ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Кодексу системи передачі, затвердженого
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309, що
додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що
здійснює
державне
регулювання
у
сферах
енергетики та комунальних
послуг
_______________ № __________

Зміни
до Кодексу системи передачі
І. У розділі XI:
1. У главі 5:
1) в абзаці другому пункту 5.1 слова «її експорту, імпорту та транзиту»
замінити словами «експорту електричної енергії»;
2) пункти 5.3 та 5.4 викласти в такій редакції:
«5.3. Послуги з передачі електричної енергії надаються ОСП на підставі
договору між ним та:
ОСР;
електропостачальником;
споживачем електричної енергії, який має намір купувати електричну
енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на
організованих сегментах ринку незалежно від точки приєднання;
споживачем електричної енергії, оператором системи якого є ОСП,
незалежно від способу купівлі електричної енергії (в електропостачальника за
Правилами роздрібного ринку чи за двосторонніми договорами та на
організованих сегментах ринку);
виробником електричної енергії для забезпечення власних потреб
електричних станцій, що заживлені від мереж ОСР/ОСП, а також власних потреб
електричних станцій у випадку відсутності генерації;
трейдером/електропостачальником/виробником, що здійснює експорт
електричної енергії в обсягах експорту електричної енергії.
Зі споживачами, які приєднані до мереж ОСП та купують електричну
енергію в електропостачальника за Правилами роздрібного ринку, ОСП укладає
договір споживача про надання послуг з передачі електричної енергії відповідно
до Правил роздрібного ринку.
5.4. ОСП укладає договір про надання послуг з передачі електричної
енергії з Користувачем до набуття ним статусу учасника ринку електричної
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енергії відповідно до Правил ринку.
У випадку постачання електричної енергії електропостачальником
споживачу, оператором системи якого є ОСП, ОСП додатково укладає – договір
споживача про надання послуг з передачі електричної енергії та договір
електропостачальника про надання послуг з передачі електричної енергії
відповідно до Правил роздрібного ринку.
Зі споживачем електричної енергії, який має намір купувати електричну
енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на
організованих сегментах ринку, у разі якщо для нього оператором системи є
ОСП, ОСП додатково укладає договір споживача про надання послуг з передачі
електричної енергії відповідно до Правил роздрібного ринку.»;
3) абзац третій пункту 5.6 замінити дев’ятьма новими абзацами такого
змісту:
«Обсяг послуг з передачі електричної енергії визначається:
для ОСР – на підставі даних щодо обсягів технологічних витрат
електричної енергії на її розподіл електричними мережами ОСР;
для електропостачальників – на підставі даних щодо обсягів експорту
електричної енергії та обсягів споживання електричної енергії споживачами
електропостачальника, крім обсягів споживання електричної енергії
споживачами, оператором системи яких є ОСП;
для електропостачальників, які постачають електричну енергію
споживачам, оператором системи яких є ОСП, та які відповідно до договору
електропостачальника про надання послуг з передачі електричної енергії
(укладеного відповідно до Правил роздрібного ринку) оплачують послуги з
передачі електричної енергії ОСП через електропостачальника, – на підставі
даних щодо обсягів споживання електричної енергії цими споживачами
електропостачальника;
для споживачів електричної енергії, які купують електричну енергію для
власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих
сегментах ринку, незалежно від точки приєднання – на підставі даних щодо
обсягів споживання електричної енергії цими споживачами (з урахуванням втрат
електричної енергії в мережах споживача);
для споживачів електричної енергії, оператором системи яких є ОСП, які
купують електричну енергію в електропостачальника за Правилами роздрібного
ринку та відповідно до договору споживача про надання послуг з передачі
електричної енергії самостійно (напряму) оплачують послуги з передачі
електричної енергії ОСП, – на підставі даних щодо обсягів споживання
електричної енергії цими споживачами по точках приєднання, по яких
оператором системи є ОСП (з урахуванням втрат електричної енергії в мережах
споживача);
для виробників електричної енергії – на підставі даних щодо обсягів
експорту електричної енергії та обсягів електричної енергії для забезпечення
власних потреб електричних станцій, що заживлені від мереж ОСР/ОСП, а також
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власних потреб електричних станцій у випадку відсутності генерації;
для трейдерів – на підставі даних щодо обсягів експорту електричної
енергії.
З цією метою використовуються дані комерційного обліку Адміністратора
комерційного обліку.».
2. У главі 6:
1) абзац четвертий пункту 6.2 замінити двома абзацами такого змісту:
«трейдером/електропостачальником/виробником, що здійснює імпорт
та/або експорт електричної енергії в обсягах імпорту/експорту електричної
енергії;
споживачем, для якого оператором системи є ОСП.»
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
2) пункт 6.5 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Обсяг послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
визначається:
для виробників – як обсяг відпущеної електроенергії, обсяг імпорту та/або
експорту електричної енергії;
для операторів систем розподілу – як обсяг розподіленої електричної
енергії, обсяг купівлі електричної енергії для компенсації технологічних витрат
електричної енергії на її розподіл електричними мережами оператора системи
розподілу та обсяг електричної енергії для господарчих потреб ОСР;
для споживачів, оператором системи яких є ОСП, – як обсяг спожитої
електричної енергії;
для електропостачальників та трейдерів – як обсяг імпорту та/або експорту
електричної енергії.
Для визначення обсягу наданої Послуги використовуються дані обліку
Адміністратора комерційного обліку.
Споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж ОСР, окремо не
сплачують
послугу
з
диспетчерського
(оперативно-технологічного)
управління.».
ІІ. У додатку 5 до Кодексу системи передачі:
1. По тексту слова «Виконавець» змінити словами «оператор системи
передачі (ОСП), Виконавець» у відповідних відмінках.
2. У розділі 1:
1) абзац другий пункту 1.1 викласти в такій редакції:
«За цим Договором ОСП зобов'язується надавати послугу з
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, а саме управління

4
режимами роботи ОЕС України з виробництва, передачі, забезпечення планових
перетоків електроенергії по міждержавних лініях зв’язку ОЕС України з
енергосистемами суміжних країн, розподілу та споживання електричної енергії
для забезпечення здатності енергосистеми задовольняти сумарний попит на
електричну енергію та потужність у кожний момент часу з дотриманням вимог
енергетичної, техногенної та екологічної безпеки (далі – Послуга).»;
2) пункт 1.5 після слів «в оперативному підпорядкуванні ОСП» доповнити
знаками та словами «, та/або електропостачальником, та/або трейдером».
3. Розділ 2 викласти в такій редакції:
«2. Ціна Договору та умови оплати
2.1. Ціна договору визначається як сума нарахованої вартості послуг за
сукупністю розрахункових періодів наростаючим підсумком протягом
календарного року.
2.2. Оплата послуг здійснюється за тарифом, який встановлюється
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (Регулятором), відповідно до затвердженої
нею методики та оприлюднюється ОСП на своєму офіційному вебсайті
https://ua.energy/. Тариф застосовується з дня набрання чинності постановою,
якою встановлено тариф, якщо більш пізній строк не визначено такою
постановою.
2.3. Обсяг наданої Послуги визначається відповідно до розділу ХІ Кодексу
системи передачі.
2.4. Вартість Послуги за розрахунковий період визначається як добуток
обсягу наданої Послуги на значення тарифу, що діє у визначений розрахунковий
період. На вартість Послуги нараховується податок на додану вартість
відповідно до законодавства України.
2.5. Розрахунок за надану Послугу здійснюється на умовах часткової
попередньої оплати вартості Послуги за поточний розрахунковий період згідно
із нижчезазначеною системою платежів і розрахунків:
до __ числа розрахункового місяця – __ % вартості Послуги;
до __ числа розрахункового місяця – __ % вартості Послуги;
до останнього банківського дня календарного місяця – __ % вартості
Послуги.
2.6. Плановий обсяг Послуги на розрахунковий період визначається на
основі наданих користувачем повідомлень щодо планового обсягу передачі
електричної енергії на розрахунковий період.
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У разі зміни планових обсягів Послуги протягом розрахункового місяця
Користувач передає Виконавцю повідомлення про зміну обсягів Послуги.
Виконавець протягом 5 робочих днів після отримання такого повідомлення
коригує розмір наступних планових платежів.
2.7. Користувач здійснює розрахунок з ОСП за послуги з диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління протягом 3 банківських днів з дати
отримання та на підставі акта надання Послуги. Акт надання Послуги ОСП надає
Користувачу протягом перших 11 календарних днів місяця, наступного за
розрахунковим.
Вартість наданої Послуги за розрахунковий період визначається на
підставі даних, що надаються до 08 числа місяця, наступного за розрахунковим
(включно), Адміністратором комерційного обліку (далі – АКО).
Коригування обсягів та вартості наданої послуги відповідного
розрахункового періоду здійснюється за уточненими даними комерційного
обліку, що надається АКО протягом 10 календарних днів з дати проведення
процесу врегулювання в «Системі управління ринком» (далі – Сервіс), що
здійснюється на вимогу та в терміни, передбачені Правилами ринку.
Акт коригування наданої послуги у відповідному розрахунковому періоді
у двох примірниках ОСП направляє Користувачу. Користувач здійснює
підписання акта коригування наданої Послуги відповідного розрахункового
періоду протягом 3 календарних днів та повертає один примірник підписаного
акта ОСП. Оплату вартості Послуги, що виникла в результаті коригування
обсягів та вартості Послуг, Користувач здійснює протягом 3 банківських днів з
дня отримання акта.
2.8. Користувач має повернути погоджений та оформлений належним
чином (підписаний та скріплений печаткою) один примірник акта надання
Послуги протягом 5 календарних днів з дати отримання. У разі неотримання
ОСП 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 ОСП не пізніше 20 числа місяця, наступного за
розрахунковим.
2.9. Оплата Послуги здійснюється на підставі рахунків, наданих ОСП або
самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою Сервісу, за
умови наявності електронного підпису тієї особи, яка уповноважена підписувати
документи в електронному вигляді, у порядку, визначеному законодавством.
2.10. За відсутності заборгованості надлишок коштів, що надійшли
протягом розрахункового періоду, зараховується в рахунок оплати наступного
розрахункового періоду. За наявності заборгованості кошти зараховуються
першочергово в оплату заборгованості минулих періодів з найдавнішим
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терміном її виникнення. При повній сплаті заборгованості минулих періодів
надлишок коштів може бути зарахований в оплату штрафних санкцій за
наявності письмової згоди Користувача.
2.11. Оплата вартості нарахованих штрафних санкцій та/або пені
здійснюється на поточний рахунок ОСП, що зазначається в рахунку до сплати.
За дату оплати рахунку приймається дата зарахування коштів на поточний
рахунок ОСП.».
4. У розділі 3:
1) підпункт 3.1.5 пункту 3.1 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 3.1.6 – 3.1.17 вважати відповідно
підпунктами 3.1.5 – 3.1.16;
2) пункт 3.3 після підпункту 3.3.2 доповнити новим підпунктом 3.3.3
такого змісту:
«3.3.3. Самостійно розраховувати планові обсяги Послуги на підставі
обсягу наданої Послуги у попередньому розрахунковому періоді у разі
ненадання у встановлені терміни повідомлень щодо планових обсягів
Користувачем.».
У зв’язку з цим підпункти 3.3.3 – 3.3.11 вважати відповідно підпунктами
3.3.4 – 3.3.12.
5. У розділі 10:
1) пункт 10.1 викласти в такій редакції:
«10.1. Планові обсяги Послуги Користувач зобов’язаний подавати ОСП до
25 доби місяця, що передує розрахунковому місяцю. Форма подання
повідомлення розміщена на офіційному вебсайті ОСП у постійному онлайн
доступі.»;
2) пункт 10.5 викласти в такій редакції:
«10.5. Акти надання/коригування Послуг, акти звірки розрахунків,
рахунки, повідомлення про планові обсяги та будь-які повідомлення за цим
Договором повинні направлятися однією Стороною іншій за допомогою Сервісу,
електронною поштою або факсимільним повідомленням, а також можуть бути
підтверджені рекомендованим листом, іншим реєстрованим поштовим
відправленням або доставлені кур’єром під розписку за адресою, зазначеною в
цьому Договорі.».
6. Абзаци десятий та одинадцятий пункту 13.3 глави 13 викласти в такій
редакції:
«Порядок розрахунку втрат електричної енергії (додаток 9 (додається за
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необхідності));
Перелік об’єктів електроенергетики виробника електричної енергії
(додаток 10 (виробникам)).».
ІІІ. У додатку 6 до Кодексу системи передачі:
1. Розділи 3 – 6 замінити трьома новими розділами 3 – 5 такого змісту:
1)

«3. Ціна та вартість договору

3.1. Планова та/або фактична вартість Послуги визначається на підставі
діючого на момент надання Послуги тарифу на послуги з передачі електричної
енергії та планового та/або фактичного обсягу Послуги у розрахунковому
періоді. На вартість Послуги нараховується податок на додану вартість
відповідно до законодавства України. Тариф на послуги з передачі електричної
енергії затверджується Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Регулятором), та
оприлюднюється ОСП на своєму офіційному вебсайті в мережі Інтернет.
3.2. Ціна договору визначається як сума нарахованої вартості послуг за
сукупністю розрахункових періодів наростаючим підсумком протягом
календарного року.
4. Обсяги
4.1. Для розрахунків за цим Договором використовується плановий і
фактичний обсяг Послуги:
1) плановий обсяг Послуги визначається на основі наданих Користувачем
повідомлень щодо планового обсягу передачі електроенергії на розрахунковий
місяць. У разі ненадання або несвоєчасного надання Користувачем повідомлень
плановим обсягом Послуги визначається фактичний обсяг наданої Послуги у
попередньому розрахунковому періоді;
2) фактичний обсяг Послуги у розрахунковому місяці визначається
відповідно до розділу ХІ Кодексу системи передачі.
4.2. Планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати ОСП
до 25 доби місяця, що передує розрахунковому місяцю. Форма подання
повідомлення розміщена на офіційному вебсайті ОСП.
Планові обсяги можуть подаватися на більший період з подальшим їх
коригуванням у терміни, передбачені цим пунктом.
4.3. Вимоги щодо засобів (систем) обліку електроенергії в точках
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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.
4.4. Кожна зі Сторін має право ініціювати перевірку погодинних обсягів
передачі електроенергії спільно з представниками відповідних Постачальників
послуг комерційного обліку.
5. Порядок розрахунків
5.1. Розрахунковим періодом за цим Договором є 1 календарний місяць.
5.2. Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості
Послуги ОСП таким чином:
1 платіж – до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у
розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього
Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової
вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно
до такого алгоритму:
2 платіж – до 10 числа розрахункового місяця;
3 платіж – до 15 числа розрахункового місяця;
4 платіж – до 20 числа розрахункового місяця;
5 платіж – до 25 числа розрахункового місяця.
5.3. У разі зміни планових обсягів Послуги протягом розрахункового
місяця Користувач передає ОСП повідомлення про зміну обсягів Послуги. ОСП
протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого повідомлення коригує
розмір наступних планових платежів.
5.4. У разі зміни тарифу на послуги з передачі електричної енергії ОСП
здійснює розрахунок належної до сплати вартості Послуги за новим тарифом,
починаючи з дня набрання чинності рішенням Регулятора про зміну тарифу.
5.5. Користувач здійснює розрахунок з ОСП за фактичний обсяг Послуги
протягом 3 банківських днів з дати та на підставі отриманого акта прийманняпередачі Послуги, який ОСП надає Користувачу протягом перших 11
календарних днів місяця, наступного за розрахунковим. Оплата Послуги
здійснюється на підставі рахунків, наданих ОСП або самостійно сформованих в
електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі –
Сервіс), з використанням кваліфікованого електронного підпису тієї особи, яка
уповноважена підписувати документи в електронному вигляді, у порядку,
визначеному законодавством.
Вартість наданої Послуги за розрахунковий період визначається на
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підставі даних, що надаються до 08 числа місяця, наступного за розрахунковим
(включно), Адміністратором комерційного обліку.
Коригування обсягів та вартості наданої Послуги відповідного
розрахункового періоду здійснюється за уточненими даними комерційного
обліку, що надається АКО протягом 10 календарних днів з дати проведення
процесу врегулювання в Сервісі згідно з вимогами Правил ринку.
Акт коригування наданої послуги у відповідному розрахунковому періоді
ОСП направляє Користувачу. Користувач здійснює підписання акта коригування
наданої Послуги відповідного розрахункового періоду протягом 3 календарних
днів та повертає один примірник підписаного акта ОСП. Оплату вартості
Послуги, що виникла в результаті коригування обсягів та вартості Послуг,
Користувач здійснює протягом 3 банківських днів з дня отримання акта.
5.6. 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 дня
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 дня
отримання акта приймання-передачі Послуги, то вважається, що цей акт
прийнятий без розбіжностей.
5.7. У випадку порушення будь-яких термінів розрахунку за цим
Договором Користувач сплачує ОСП пеню в розмірі 0,1 % (але не більше
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за
який сплачується пеня) від суми боргу за кожен день прострочення платежу,
ураховуючи день фактичної оплати.
Пеня нараховується до повного виконання Користувачем своїх
зобов’язань.
За прострочення зазначеного терміну понад 30 календарних днів додатково
стягується штраф у розмірі 7 % від суми простроченого платежу.
ОСП направляє Користувачу окремий рахунок на суму пені та/або штрафу
протягом 5 робочих днів після виявлення порушення. Рахунок підлягає оплаті
протягом 3 робочих днів від дати отримання.
У разі якщо фактичний обсяг оплати Користувачем Послуги перевищує
суму, зазначену в акті приймання-передачі наданої Послуги, ОСП (за заявою
Користувача) протягом 5 банківських днів з дня отримання заяви повертає
Користувачу надлишок коштів або, у разі відсутності такої заяви Користувача,
враховує їх, як оплату Послуги останнього платежу наступного розрахункового
періоду відповідно пункту 5.2 цього договору. За наявності заборгованості
кошти зараховуються першочергово в оплату заборгованості минулих періодів з
найдавнішим терміном її виникнення (за цим договором). При повній сплаті
заборгованості минулих періодів надлишок коштів може бути зарахований в
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оплату пені та штрафних санкцій за наявності письмової згоди Користувача.
У разі недотримання ОСП термінів повернення коштів, Користувач має
право нарахувати пеню у розмірі 0,1 % від суми коштів (але не більше подвійної
облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який
сплачується пеня), що підлягають поверненню, за кожен день прострочення.
Пеня нараховується до повного виконання ОСП зобов’язань щодо повернення
коштів.
За прострочення зазначеного терміну понад 30 календарних днів додатково
стягується штраф у розмірі 7 % від суми коштів, що підлягають поверненню.
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 в цьому Договорі.
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.
5.10. Оплата вартості нарахованих штрафних санкцій та/або пені
здійснюється на поточний рахунок ОСП, що зазначається в рахунку до сплати.
За дату оплати рахунку приймається дата зарахування коштів на поточний
рахунок ОСП.».
У зв’язку з цим розділи 7 – 17 вважати відповідно розділами 6 – 16, а
пункти 7.1 – 7.2, 8.1 – 8.7, 9.1 – 9.3, 10.1 – 10.4, 11.1 – 11.2, 12.1, 13.1 – 13.2,
14.1 – 14.4, 15.1 – 15.6, 16.1 – 16.4, 17 вважати відповідно пунктами 6.1 – 6.2,
7.1 – 7.7, 8.1 – 8.3, 9.1 – 9.4, 10.1 – 10.2, 11.1, 12.1 – 12.2, 13.1 – 13.4, 14.1 – 14.6,
15.1 – 15.4, 16.
2. Підпункти 2 та 3 пункту 6.1 розділу 6 викласти в такій редакції:
«2) самостійно розраховувати планові обсяги Послуги на підставі обсягу
наданої Послуги у попередньому розрахунковому періоді у разі ненадання у
встановлені терміни повідомлень щодо планових обсягів Користувачем;
3) обмежувати, припиняти, знижувати надійність надання Послуги та
відключати від системи передачі у випадках, визначених Кодексом системи
передачі.».
3. У підпункті 2 пункту 8.2 слова та цифри «6 та 10» замінити словами та
цифрами «5 та 9».
4. У підпункті 3 пункту 8.2 цифру «6» замінити цифрою «5».
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5. У підпункті 4 пункту 8.2 цифру «8» замінити цифрою «7».
6. У пункті 8.3 слова та цифри «6 та 10» замінити словами та
цифрами «5 та 9».
7. У пункті 9.2 цифру «12» замінити цифрою «11».
Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері
енергетики – начальник Управління
інвестиційної політики та технічного
розвитку

Ю. Остап’юк

