
RESOURCEGROUP 

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБIГ 
(Е-документообiг) 

1.Визначення термiнiв, якi вживаються по тексту цього Додатку:

Додаток 3 

до Публічного договору про 
постачання електричноi· 

енергii· споживачу 

Електроннi документи (надалi - Е-документи) - документи, iнформацiя в яких зафiксована у виглящ
слектронних даних, включаючи обов'язковi рсквiзити документа. 

Елекrрош-1ий пiдпис - слсктроннi данi, якi додаються пiдписувачсм до iнших елсктронних даних або 
логiчно з ними пов'язуються i використовуються ним як пiдпис. 

Квалiфiкований еJiектронний пiдпис - удосконалений електронний пiдпис, який створюЕ:ться з 
використанням засобу квалiфiкованого елсктронноrо пiдпису i базупься на квалiфiкованому сертифiкатi 
вiдкритого ключа. 

Сторона-вiдправник - Сторона яка здiйснюе надсилання Е-документа 
Сторона-одержувач - Сторона яка здiйснюе отримання Е-документа 
Iншi термiни вживаються Сторонами у значеннi, як це визначено у Законi Укра1ни «Про електроннi 

документи та електронний документообiг» вiд 22.05.03 р. №851-IV та Закон Укра1ни «Про електроннi довiрчi 
послуrи» вiд 05.10.2017 р. № 2155-VШ. 

2. Вiдповiдно до умов цього Додатку, Сторони можуть здiйснювати документообiг у електронному виглядi
та здiйснювати обмiн первинними бухгалтерським документами, зокрема Актами купiвлi-продажу електрично1 
енергil та приймання-передачi послуr, у виглядi електронних документiв iз застосуванням електронного пiдпису 
або квалiфiкованого електронного пiдпису (надалi- ЕП) в будь-якому з таких сервiсiв: «Вчасно» (vchasno.com.ua), 
«Paperless» (paperless.com.ua), M.E.Doc та iншi. У разi використання Сторонами рiзних систем електронного 
документообiгу або ЕП рiзних Акредитованих центрiв сертифiкацil ключiв (АЦСК) - зазначенi системи або ЕП 
повиннi мати можливiсть взаемно1 роботи та верифiкацi1 ключiв один з одним. 

3. Сторони дiйшли взаемно1 згоди та вирiшили здiйснювати оформления первинних бухгалтерських
документiв у електронному виглядi - як електронних документiв у розумiннi Закону Укра1ни «Про електроннi 
документи та електронний документообiг». Електроннi документи повиннi бути оформленi вiдповiдно до вимог 
цьоrо Додатку, Договору про постачання електрично1 енергi1 споживачу та мiстити обов'язковi реквiзити 
первинного документу, що визначенi чинним законодавством Укра1ни. 

4. Кожна Сторона зобов'язана щоденно слiдкувати за надходженням Е-документiв та своечасно
здiйснювати 1х приймання, перевiрку, пiдписання з використанням ЕП та повернення iншiй Сторонi. 

5. Сторони домовилися, що Е-документи, якi вiдправленi, завiренi ЕП, мають повну юридичну силу,
породжують права та обов'язки для Сторiн, можуть бути представленi до суду в якостi належних доказiв та 
визнаються рiвнозначними документам, що складаються на паперовому носiевi. Пiдтвердження передачi 
документiв (вiдправлення, отримання, тощо) вважаеться легiтимним пiдтвердженням фактичного прийому
передачi таких документiв уповноваженими особами Сторiн i не вимагае додаткового доказування. 

6. Пiдготовка Е-документiв здiйснюеться вiдповiдною Стороною i в строки, встановленi умовами Договору
про постачання електричноi: енергil споживачу. До моменту передачi iншiй Сторонi, Сторона-вiдправник 
зобов'язана належним чином скласти новий та/або перевiрити отриманий В-документ та пiдписати його з 
використанням ВП. В-документи якi передаються, пiдписуються у всiх випадках з використанням ЕП вiдповiдно1 
Сторони. Перевiрка факту пiдписання вiдповiдною Стороною конкретного Е-документа, здiйснюеться Стороною
одержувачем з використанням Вiдкритого ключа i Посиленого сертифiката вiдкритого ключа. 

7. Е-документи вважаються пiдписаними i набирають чинностi з моменту пiдписання з використанням ЕП
Стороною-одержувачем В-документа, отриманоrо вiд Сторони-вiдправника з нанесеним нею ВП.

8. Е-документи вважаються пiдписаними i набирають чинностi у випадках, коли вони були пiдписанi ЕП
Стороною-вiдправником та надiсланi Сторонi-одержувачу, проте протяrом передбаченого Договором про 
постачання електрично1 енергil споживачу строку, Сторона-одержувач не пiдписала такi В-документи та не 
надiслала Сторонi-вiдправнику мотивовано1 вiдмови вiд пiдписання Е-документiв. Мотивована вiдмова вiд 
пiдписання В-документiв може надсилатися через механiзм вiдхилення В-документа з обов'язковим падания 
коментарiв про обrрунтованi причини вiдхилення. 

9. Сторони дiйшли згоди, що розiрвання (скасування) В-документа, пiдписаного обома Сторонами з
використанням ЕП здiйснюеться виключно шляхом складення та пiдписання Сторонами Акта про анулювання В
документа. 

1 О. У випадку, коли Договором не встановлено строкiв пiдписання конкретних Е-документiв, Сторони 
погодили, що строк пiдписання таких документiв з використанням Сторонами ВП становить 5 (п' ять) робочих днiв 
з дати 1х надiслання. 

11. У випадку, коли одна iз Сторiн заявляе про втрату конкретного В-документа, який попередньо набрав
чинностi, повторне пiдписання такого Е-документа не здiйснюеться. При цьому, Сторона, яка зберiгае власний 
примiрник В-документа, зобов'язупься за зверненням Сторони, яка втратила пей В-документ, надати його 
доступними електронними каналами зв'язку, або на нocil електронно1 iнформацi1. 
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