Договір № ___________
купівлі-продажу електроенергії
м. Київ

«____» _________ 2018 року

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ 365",
що діє на підставі ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (далі — НКРЕКП) на право провадження господарської діяльності з постачання електричної
енергії, в особі директора Підлісного Юрія Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку,
Покупець:
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
____________________________________________, в особі директора _____________________________,
що діє на підставі Статуту, з іншого боку, при згадуванні разом - Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей
Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. За умовами цього Договору Постачальник зобов’язується продавати електричну енергію для
забезпечення потреб електроустановок Покупця, а Покупець зобов’язується приймати та оплачувати
електричну енергію на умовах та в строки, передбачені цим Договором, додатками до нього та чинними
законодавчими і нормативними актами.
1.2. Права та обов’язки Сторін регулюються цим Договором, Законом України «Про ринок електричної
енергії», Правилами користування електричною енергією, Ліцензійними умовами, затвердженими НКРЕКП, та
іншими нормами чинного законодавства України.
2. Загальні умови
2.1. Визначення термінів:
Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) - сукупність об'єднаних
в єдину функціональну метрологічно-атестовану систему локального устаткування збору і обробки даних засобів
(засобу) обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації
інформації.
Банківський день — день, коли банківська система України дозволяє перерахувати грошові кошти.
Договірна величина споживання електричної енергії — узгоджена між Постачальником та
Покупцем відповідно до умов цього Договору величина обсягу постачання електроенергії на відповідний
розрахунковий період.
Договірна потужність — узгоджена із Покупцем на розрахунковий період відповідно до нормативних
актів і визначена у договорі гранична величина сумарної споживаної електричної потужності в періоди
максимального навантаження енергосистеми, яка встановлюється для окремої площадки вимірювання
потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним споживанням 50000 кВт∙год. і більше, що не має спільної з
іншими площадками вимірювання споживача технологічної електричної мережі.
Електропередавальна організація (ЕК) — організація, через місцеві (локальні) електричні мережі якої
Постачальник здійснює передачу (розподіл) електроенергії до межі балансової належності Покупця.
Локальне устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) — улаштована з метою розрахунків за
спожиту електричну енергію сукупність засобів обліку (або один засіб обліку), які забезпечують вимірювання,
збір, накопичення, оброблення результатів вимірювань за відповідними періодами часу (формування первинної
вимірювальної інформації) про обсяги і параметри потоків електричної енергії та значення споживаної
потужності на окремій площадці вимірювання та мають інтерфейс передачі даних для роботи в складі
автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії.
Межа балансової належності електричних мереж — точка розподілу електричних мереж між
Покупцем і електропередавальною організацією, як власниками мереж.
Розрахунковий період — календарний місяць (з першого по останнє число включно), в якому
здійснюється постачання електроенергії.
Точка обліку електричної енергії — точка електричної мережі, в якій ведеться розрахунковий
(комерційний) облік купленої електроенергії (встановлено прилад обліку електричної енергії).
2.2. Постачальник продає електроенергію на межі балансової належності електричних мереж Покупця
відповідно до обсягу її погодинного споживання Покупцем і з урахуванням нормативних технологічних втрат
електричної енергії на її передачу місцевими (локальними) електричними мережами на підставі показів
розрахункових приладів диференційного (погодинного) обліку електроенергії або показів, розрахованих згідно з
Порядком, затвердженим НКРЕКП. Якщо точка обліку перебуває не на межі балансової належності електричної
мережі Покупця, продаж електроенергії здійснюється з урахуванням втрат електричної енергії від точки обліку
електроенергії до межі балансової належності електричних мереж.

3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Постачальник зобов’язаний:
3.1.1. Продавати Покупцеві електроенергію в обсягах, строки, за ціною і на умовах цього Договору,
Додатків та Додаткових угод до нього.
3.1.2. Щомісяця, до 7-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду, якщо є зміни в обсягах
очікуваного споживання електричної енергії (потужності) на поточний рік (Додаток 2), розглядати і погоджувати
Покупцеві обсяги постачання електроенергії, про що Сторонами підписується План-графік купівлі-продажу
електричної енергії на розрахунковий період, який є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток 3).
3.2. Постачальник має право:
3.2.1. Перевіряти інформацію про погодинні обсяги споживання електроенергії із залученням фахівців
Покупця.
3.2.2. Вести облік погодинного споживання електроенергії Покупцем.
3.2.3. Рекомендувати Покупцеві найбільш оптимальні режими електроспоживання.
3.2.4. У разі порушення Покупцем порядку і термінів оплати за спожиту електричну енергію,
передбачених умовами Договору, звернутися до електропередавальної організації з вимогою обмежити
електроспоживання Покупця до рівня встановленої для Покупця броні електроспоживання або повністю
припинити Покупцю електропостачання в разі відсутності у нього встановленої броні електроспоживання,
попередивши останнього про застосоване обмеження (припинення електропостачання) не пізніше ніж за три
робочих дні до дати введення в дію обмеження (припинення електропостачання).
Обмеження електроспоживання Покупцю до рівня технологічної, аварійної і екологічної броні
електропостачання або повне припинення йому електропостачання проводиться Постачальником у суворій
відповідності до вимог чинного законодавства України.
Покупець, після отримання письмового повідомлення Постачальника про обмеження
електроспоживання Покупця до рівня екологічної броні електропостачання або повного припинення йому
електропостачання, вживає заходи, спрямовані на погашення заборгованості перед Постачальником за спожиту
електроенергію.
При неможливості погасити існуючу заборгованість, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України № 93 від 28 січня 2004 року, Покупець зобов'язаний:
- протягом доби здійснити з власних електроустановок обмеження електроспоживання до рівня
затвердженої броні електропостачання;
- після безпечного завершення технологічного процесу виробництва (з використанням технологічної
броні електропостачання) здійснити з власних електроустановок обмеження електроспоживання до рівня
екологічної броні електропостачання або за відсутності такої - повністю припинити електроспоживання.
У разі відмови Покупця добровільно обмежити своє електроспоживання, Постачальник має право,
дотримуючись вимог чинного законодавства України, залучити до обмеження електроспоживання або повного
припинення електропостачання Покупця відповідну електропередавальну організацію та Держенергонагляд.
3.3. Покупець зобов'язаний:
3.3.1. Щомісяця, до 7-го числа місяця, що передує розрахунковому, якщо є зміни в обсягах очікуваного
споживання електричної енергії (потужності) на поточний рік (Додаток 2), направляти Постачальнику
підписаний уповноваженою особою План-графік купівлі-продажу електроенергії в розрахунковому місяці з
зазначенням заявленої потужності (Додаток 3). Обсяг електричної енергії та потужності, узгоджені Сторонами у
Плані-графіку, є договірною величиною на розрахунковий період.
3.3.2. Передавати Постачальнику щодня до 8:00 ранку інформацію про фактичні обсяги погодинного
споживання електроенергії за попередню добу на підставі показів лічильників диференційного погодинного
обліку електроенергії в тому випадку, якщо Постачальник не має можливості самостійно отримувати зазначену
інформацію.
3.3.3. Своєчасно проводити оплату за електричну енергію відповідно до умов цього Договору та
Додаткових угод до нього, на підставі виставлених Постачальником рахунків.
3.3.4. Брати участь при перевірках бази даних АСКОЕ (ЛУЗОД) Покупця у випадках, коли такі
перевірки проводяться електропередавальною організацією, ДП «Енергоринок», Держенергонаглядом, іншими
уповноваженими органами.
3.3.5. Забезпечувати вільний доступ до точок обліку споживання електроенергії представникам
Постачальника, електропередавальної організації, Держенергонагляду, ДП «Енергоринок».
3.3.6. Надавати необхідну інформацію щодо предмету цього Договору за запитом Постачальника
протягом двох днів з моменту отримання запиту від Постачальника.
Підписувати відповідні документи, які є додатками до Договору та є обов'язковими для пред'явлення
Постачальником в електропередавальну організацію, ДП «Енергоринок», Держенергонагляд, інші
уповноважені органи і вимагають узгодження з Покупцем на умовах договорів, укладених Постачальником з
електропередавальною організацією, ДП «Енергоринок», а також інші документи, передбачені вимогами
чинного законодавства України та умовами купівлі електроенергії на Оптовому ринку електричної енергії.
3.3.7. До 10 числа розрахункового місяця постачання, що передує першому місяцю купівлі (першому
розрахунковому періоду) електроенергії у Постачальника, Покупець зобов'язаний погасити заборгованість

перед електропередавальною організацією або діючим постачальником електроенергії за спожиту
електроенергію і здійснити 100% передоплату електропередавальній організації спожитої заявленого обсягу
електроенергії на поточний розрахунковий період.
3.3.8. За підсумками кожного розрахункового періоду, не пізніше 9:00 години 1-го числа місяця,
наступного за розрахунковим, здавати в районні служби електропередавальної організації звіт про обсяг
спожитої електроенергії, попередньо погодивши його з Постачальником.
3.3.9. Протягом 2-х робочих днів з дати отримання, підписувати надані Постачальником у кінці кожного
розрахункового періоду Акти прийому-передачі електроенергії і Акти звірки взаємних розрахунків та після
підписання направляти їх на адресу Постачальника. У випадку не підписання з будь-яких мотивів Акту
прийому-передачі електроенергії або Акту звірки взаємних розрахунків, Покупець протягом 2-х робочих днів з
дати отримання вищезазначених документів зобов'язаний направити на адресу Постачальника письмову
мотивовану відмову. За відсутності у вказаний термін мотивованої відмови, Акт прийому-передачі електроенергії
та Акт звірки взаємних розрахунків вважаються узгодженими Покупцем і Сторони визнають, що розрахунки за
придбану в розрахунковому періоді електроенергію повинні бути зроблені на підставі даних про вартість та
обсяг електроенергії, що містяться в Акті прийому-передачі електроенергії та Акті звірки взаємних розрахунків.
3.3.10. Своєчасно надавати Постачальнику підписані зі свого боку Довідки про стан обліку
електроенергії у Покупця за формами, що встановлюються ДП «Енергоринок», а також інші документи,
передбачені вимогами чинного законодавства України та умовами купівлі електроенергії на ДП «Енергоринок».
3.3.11. У випадках, передбачених чинним законодавством, забезпечити встановлення в усіх точках
розрахункового обліку електричної енергії локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) або
автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ), у відповідності з вимогами Правил
користування електричною енергією. ЛУЗОД (АСКОЕ) повинні забезпечувати погодинний облік всієї спожитої
Покупцем електроенергії.
3.3.12. Після укладення даного договору надати Постачальнику номери засобів зв'язку з
комунікаційним обладнанням та іншу інформацію, необхідну для забезпечення дистанційного зчитування даних
з приладів обліку електроенергії Покупця.
3.3.13. Не передавати третім особам без письмової згоди Постачальника будь-яку інформацію, що
стосується умов роботи за даним Договором, а також дані щодо обсягів купівлі-продажу електроенергії та
обсягів погодинного споживання електроенергії, крім випадків передбачених чинним законодавством України.
3.3.14. У встановлені даним договором строки надавати Постачальнику на погодження відомості про
розмір очікуваного споживання електричної енергії та заявку величини споживання електричної потужності у
години контролю максимального навантаження енергосистеми на відповідні розрахункові періоди наступного
року (Додаток № 2 «Обсяги очікуваного споживання електричної енергії (потужності) на ________ рік»).
3.4. Покупець має право:
3.4.1. До 5-го числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, узгодити обсяг купленої
електроенергії у розрахунковому періоді і провести звірку взаємних розрахунків, що оформляється Актом
прийому-передачі електроенергії та Актом звірки взаємних розрахунків.
3.4.2. Протягом поточного розрахункового періоду в порядку і строки, передбачені пунктами 5.4, 5.5.
цього Договору, скоригувати заявлений обсяг електроенергії у бік збільшення.
3.4.3. Покупець має право розірвати Договір купівлі-продажу електричної енергії, направивши
Постачальнику письмове повідомлення. Покупець повинен надати Постачальнику письмове повідомлення
про розірвання Договору не пізніше ніж за 30 діб до початку розрахункового періоду, в якому планується
розірвати Договір. Дата розірвання Договору повинна відповідати останньому календарному дню відповідного
розрахункового періоду. Не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати розірвання Договору Постачальник і
Покупець підписують додаткову угоду про розірвання Договору, у якій визначають орієнтовну суму остаточного
розрахунку Покупця перед Постачальником за електроенергію на дату розірвання Договору. Не пізніше ніж 15
календарних днів до дати розірвання Договору Покупець зобов’язаний перерахувати на банківський рахунок
Постачальника орієнтовну суму остаточного розрахунку, у розмірі, визначеному у додатковій угоді про
розірвання Договору. На протязі 5-ти робочих днів від дня оформлення сторонами Акта прийому-передачі
електроенергії за останній розрахунковий період дії Договору Покупцю повертаються кошти, сплачені понад
вартість електричної енергії, отриманої від Постачальника, або виписується платіжний документ для
розрахунку за електричну енергію, використану понад обсяг орієнтовної суми остаточного розрахунку,
оплаченого Постачальнику.
4. Порядок обліку спожитої Покупцем електричної енергії
4.1. Облік електричної енергії здійснюється у відповідності до вимог нормативних документів НКРЕКП
та вимог ДП «Енергоринок» на підставі даних приладів диференційного (погодинного) обліку електричної
енергії, встановлених на межі балансової належності між електропередавальною організацією та Покупця або за
допомогою ЛУЗОД чи АСКОЕ.
4.2. У випадку, якщо максимальний місячний обсяг споживання електроенергії в точці обліку Покупця
за останні 12 місяців не перевищує 50 тис. кВт∙год, встановлення приладів диференційного (погодинного) обліку
електроенергії не є обов'язковим. У разі відсутності в таких точках приладів диференційного (погодинного)
обліку електроенергії, Покупець повинен забезпечити визначення погодинних обсягів купленої електроенергії
на основі даних, розрахованих відповідно до Порядку визначення розрахункових погодинних обсягів

електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕ № 958 від 26.07.2012р. (з відповідними змінами та
доповненнями). Визначення погодинних обсягів споживання електроенергії здійснюється на підставі даних,
розрахованих відповідно до Порядку.
4.3. У разі, якщо постачання електроенергії здійснюється одночасно Покупцю і через його мережі
субспоживачам, яким електроенергія постачається тільки через мережі основного споживача (Покупця),
встановлення розрахункових приладів диференційного (погодинного) обліку на межі балансової належності між
основним споживачем (Покупцем) і його субспоживачами не є обов'язковим. При цьому надані Покупцем
погодинні дані повинні відповідати показам приладів диференційованого (погодинного) обліку, за якими
здійснюється облік електроенергії.
4.4. Обсяг електричної енергії, проданої Покупцю в розрахунковому періоді, розраховується як сума
обсягу спожитої Покупцем електричної енергії та обсягу нормативних технологічних втрат електроенергії по
кожному класу напруги, за якими Покупець отримує електроенергію.
Постачальник забезпечує щодобову передачу в ДП «Енергоринок» через електропередавальну
організацію даних про погодинні обсяги споживання Покупцем електроенергії (макетом 30900) за кожну
попередню добу до 09:00 години. Надані до ДП «Енергоринок» погодинні дані повинні відповідати даним
встановлених у Покупця приладів диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії.
4.5. У випадку виходу з ладу розрахункових приладів диференційного (погодинного) обліку
електроенергії (складових вимірювального комплексу) в точці обліку Покупця, Покупець повідомляє
Постачальника про це у одноденний термін. При цьому використовуються дублюючі прилади диференційного
(погодинного) обліку (складових вимірювального комплексу), а в разі їх відсутності визначення обсягів
споживання по таких точках обліку Покупця здійснюється за середньодобовим графіком споживання
електроенергії попереднього розрахункового періоду (до моменту виходу з ладу розрахункового приладу
диференційного (погодинного) обліку). Покупець зобов'язаний у термін не більше ніж один місяць відновити
погодинний розрахунковий облік та письмово повідомити про це Постачальника.
5. Умови визначення обсягів купівлі-продажу електричної енергії
5.1. Загальний обсяг спожитої електроенергії, що постачається Покупцю розраховується на підставі
даних приладів диференційного (погодинного) обліку споживання електроенергії, а у точках обліку,
максимальний місячний обсяг споживання електроенергії в яких за останні 12 місяців не перевищує 50 тисяч
кВт∙год, визначення погодинних обсягів купленої електроенергії здійснюється Постачальником на підставі
даних, розрахованих відповідно до Порядку, затвердженого постановою НКРЕ від 26.07.2012 року № 958 (з
наступними змінами).
5.2. Не пізніше 10 календарних днів з моменту укладення договору та не пізніше 01 грудня кожного
поточного року Покупець надає Постачальнику на погодження відомості про розмір очікуваного споживання
електричної енергії та заявку величини споживання електричної потужності у години контролю максимального
навантаження енергосистеми на відповідні розрахункові періоди наступного року (Додаток № 2 «Обсяги
очікуваного споживання електричної енергії (потужності) на ________ рік»).
У разі ненадання Покупцем зазначених відомостей у встановлений термін розмір очікуваного
споживання електричної енергії (потужності) на наступний рік установлюється Постачальником на рівні
відповідних періодів поточного року.
Відомості, вказані сторонами у Додатку «Обсяги очікуваного споживання електричної енергії
(потужності) на ________ рік», є прогнозними величинами та на кожний розрахунковий період коригуються
шляхом узгодження сторонами Плану-графіку купівлі-продажу електричної енергії.
5.3. Продаж електроенергії у розрахунковому періоді Постачальником здійснюється у відповідності до
договірної величини споживання електроенергії, яка узгоджується Сторонами у Плані-графіку купівлі-продажу
електричної енергії.
Остаточний розрахунок за фактично спожиту електричну енергію Покупцем здійснюється на підставі
даних, зафіксованих приладами диференційного погодинного обліку АСКОЕ або ЛУЗОД, і фактичної оплати.
5.4. Покупець у випадку необхідності один раз у розрахунковому періоді може скоригувати План-графік
купівлі-продажу електричної енергії у бік збільшення шляхом направлення на адресу Постачальника до 12
числа (включно) розрахункового періоду письмової заявки, завіреної керівником і головним бухгалтером
Покупця. Підставою для збільшення обсягу електроенергії, що продається є 100% попередня оплата додатково
замовленого у розрахунковому періоді обсягу електричної енергії, яка повинна надійти на банківський рахунок
Постачальника не пізніше дня подання Покупцем письмової заявки. У цьому випадку, за наявності
обов’язкової 100% попередньої оплати додатково замовленого обсягу, договірною величиною споживання
електроенергії буде сума замовленого та додатково замовленого обсягів електроенергії.
5.4.1. Покупець несе відповідальність за споживання електроенергії понад договірну величину у
порядку, встановленому п. 7.7. даного Договору.
5.5. Підставою для збільшення обсягу електроенергії, яка продається Покупцю Постачальником, є
100% попередня оплата Покупцем додатково замовленого у розрахунковому періоді обсягу електричної енергії,
яка повинна надійти на банківський рахунок Постачальника не пізніше дня подання Покупцем письмової
заявки.
5.6. Згідно з п. 10 «Порядку постачання електричної енергії споживачам», затвердженого Постановою
КМУ від 24.03.99 р. № 441, встановлюється величина споживання електричної потужності на рівні, замовленому

споживачем на розрахунковий період, але не більше дозволеної потужності, яка зазначена в договорі на
постачання електроенергії між електропередавальною організацією та Покупцем.
Покупець замовляє Постачальнику при оформленні Плану-графіку на замовлений обсяг купівлі
електричної енергії в ОРЕ граничну величину споживання потужності на відповідний розрахунковий період.
Постачальник не несе відповідальності у разі перевищення Покупцем граничної величини замовленої
потужності.
5.7. У разі наявності у Покупця заборгованості перед Постачальником за спожиту електроенергію в
попередніх, або поточному розрахунковому періоді, Постачальник має право при узгодженні Плану-графіку
купівлі-продажу електроенергії на черговий розрахунковий період скоригувати Покупцеві договірну величину
споживання електроенергії у бік зменшення та обмежити договірну величину споживання електроенергії
Покупця до рівня встановленої для Покупця броні електропостачання - технологічної, аварійної або
екологічної, або відмовити Покупцю в продажу електроенергії на наступний розрахунковий період до повного
погашення заборгованості.
У цьому випадку договірна величина споживання електроенергії на наступний розрахунковий період є
рівною одному з видів броні електропостачання, якщо такі встановлені для Покупця, або 0 кВт·год у разі
відсутності у Покупця технологічної, аварійної або екологічної броні електропостачання.
Про коригування договірної величини споживання електроенергії до рівня встановленої Покупцю броні
електропостачання або до 0 кВт·год Постачальник повідомляє Покупця шляхом направлення на його адресу
письмового повідомлення у строк не пізніше 9-го числа місяця, що передує розрахунковому. Доказом належного
виконання Постачальником зазначеної вище умови даного Договору є копії опису-вкладення до поштового
відправлення з відміткою підприємства поштового зв'язку та поштової квитанції про направлення листа на
адресу Покупця.
При споживанні Покупцем електроенергії в обсягах, що перевищують встановлену для Покупця
договірну величину споживання електричної енергії, Покупець несе перед Постачальником відповідальність,
передбачену п. 7.7. даного Договору.
5.7.1. У разі погашення Покупцем заборгованості за спожиту електроенергію в термін не пізніше ніж за
7 (сім) робочих днів до 19-го числа місяця, що передує розрахунковому, договірна величина споживання
електроенергії, встановлена згідно пункту 5.7. цього Договору, переглядається Сторонами у бік збільшення до
рівня, вказаного Покупцем у Плані-графіку.
5.7.2. У разі погашення Покупцем заборгованості за спожиту електроенергію після 6-го числа місяця,
що передує розрахунковому, договірна величина споживання електроенергії, встановлена згідно пункту 5.7.
цього Договору, переглядається шляхом здійснення Покупцем заявки у бік збільшення в порядку, передбаченому
пунктами 5.4, 5.5 цього Договору.
5.8. У разі, якщо Покупець до 7-го числа місяця, що передує розрахунковому, не надав Постачальнику
підписаний зі свого боку План-графік купівлі-продажу електроенергії в розрахунковому місяці з зазначенням
заявленої потужності, договірна величина споживання електричної енергії та потужності в розрахунковому
місяці для Покупця встановлюється на рівні фактичного споживання електричної енергії та потужності у
попередньому розрахунковому періоді.
6. Вартість електроенергії і порядок розрахунків
6.1. Ціна 1 кВт·год електроенергії складає 100 % роздрібного тарифу на електроенергію за 1 кВт·год, що
встановлюється електропередавальною організацією і оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕКП на
кожний розрахунковий період за класами напруги відповідно до тієї групи споживачів, до якої належить
Покупець (без урахування ПДВ). Ціна 1 кВт·год електроенергії, встановлена даним пунктом цього Договору, є
прогнозною та може бути скорегована по закінченню розрахункового періоду у відповідності з фактичним
режимом погодинного споживання електроенергії.
6.2. У разі переплати за фактично спожитий обсяг електроенергії, сума переплати зараховується
Постачальником в рахунок оплати електроенергії в наступному розрахунковому періоді або повертається на
поточний рахунок Покупця на його письмову вимогу протягом п'яти банківських днів з дати отримання вимоги. У
випадку недоплати за куплений обсяг електричної енергії в розрахунковому періоді Покупець проводить
остаточний розрахунок протягом 3-х банківських днів з моменту підписання Акту прийому-передачі електричної
енергії. Постачальник має право у разі виникнення заборгованості за період, що передує розрахунковому,
грошові кошти, отримані Постачальником у вигляді оплати за електроенергію у розрахунковому періоді,
зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості. При цьому настають наслідки у частині оплати за
розрахунковий період, передбачені п. 7.3. цього Договору.
6.3. Вартість придбаної Покупцем у розрахунковому періоді електричної енергії вказується в Акті
прийому-передачі електричної енергії.
Остаточний розрахунок між Сторонами здійснюється на підставі Акту прийому-передачі електричної
енергії за відповідний розрахунковий період.
6.4. Ціна, порядок і терміни оплати за цим Договором визначаються Сторонами в Додатковій угоді про
порядок і строки оплати (Додаток 1).
Оплата електричної енергії здійснюється Покупцем у національній валюті України на поточний рахунок
Постачальника.
У випадку порушення провадження у справі про банкрутство відносно Покупця або визнання Покупця

банкрутом Постачальник має право в односторонньому порядку змінити порядок і строки оплати за
електроенергію для Покупця шляхом запровадження 100% попередньої оплати замовлених на розрахунковий
період обсягів електроенергії. Про зміну порядку і строків оплати за електроенергію для Покупця шляхом
запровадження 100% попередньої оплати електроенергії Постачальник повідомляє Покупця шляхом
направлення на його адресу письмового повідомлення. Доказом належного виконання Постачальником
зазначеної вище умови даного Договору є копії опису-вкладення до поштового відправлення з відміткою
підприємства поштового зв'язку та поштової квитанції про направлення листа на адресу Покупця.
6.5. Якщо дні платежів є святковими або вихідними днями, то Покупець здійснює оплату в будь-який
банківський день, що передує дню платежу.
6.6. Оплату за реактивну електроенергію Покупець здійснює електропередавальній організації на
підставі договору про постачання електроенергії між Покупцем і електропередавальною організацією.
6.7. Якщо Покупець має погоджену у встановленому порядку екологічну та/або аварійну броню
електропостачання, то він зобов’язаний здійснити Постачальнику протягом перших трьох днів поточного
розрахункового періоду платіж за резервування обсягу електричної енергії на покриття аварійної (екологічної)
броні в наступному розрахунковому періоді за тарифами, вказаними у п. 6.1. Договору. Розмір вказаної броні
встановлюється на рівні погодженого електропередавальною компанією.
Обсяг електричної енергії на покриття аварійної (екологічної) броні визначається відповідно до даних
складеного акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача (Покупця).
У разі використання Покупцем зарезервованого обсягу електричної енергії на покриття аварійної
(екологічної) броні, Постачальником здійснюється перерахунок його вартості відповідно до тарифів, які діяли в
період використання зарезервованого обсягу електричної енергії.
6.8. У випадку споживання Покупцем електроенергії у обсягах, що перевищують договірну величину
споживання, узгоджену Сторонами для поточного розрахункового періоду, Покупець несе перед
Постачальником відповідальність, передбачену п. 7.7. даного Договору.
7. Відповідальність Сторін
7.1. За надання недостовірної інформації Покупець несе перед Постачальником відповідальність у
розмірі завданих з вини Покупця збитків.
7.2. Постачальник і Покупець несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
7.3. У разі порушення Покупцем строків оплати, встановлених Сторонами в Додатковій угоді
(Додаток 1) до цього Договору, Покупець зобов'язаний сплатити Постачальнику пеню в розмірі подвійної
облікової ставки НБУ від суми простроченої оплати за кожний день прострочення платежу. Відповідно до
ст. 230-234 Господарського кодексу України сплата неустойки не звільняє Покупця від належного виконання
своїх зобов'язань за Договором. Сплата неустойки не позбавляє Постачальника права на відшкодування збитків,
завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань Покупцем.
7.4. На дату виникнення податкових зобов'язань (або підстав для їх коригування відповідно до
Податкового кодексу України) Постачальник складає податкову накладну (розрахунок коригування до
податкової накладної) в електронній формі. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань до них у
випадках, передбачених законодавством, здійснюється Постачальником протягом строків, що передбачені
Податковим кодексом України.
Покупець має право застосувати оперативно-господарські санкції у разі не реєстрації податкової
накладної (розрахунку коригування до податкової накладної) в Єдиному реєстрі податкових накладних або в разі
порушення Постачальником порядку її заповнення та як наслідок спричинення документально підтверджених
збитків для Покупця.
Під оперативно-господарською санкцією Сторони розуміють право Покупця затримати оплату послуг на
суму податкового кредиту з ПДВ, який Покупець повинен отримати, за податковою накладною (з розрахунком
коригування до податкової накладної), не зареєстрованою Постачальником в Єдиному реєстрі податкових
накладних або неналежно заповненої податкової накладної до моменту надання Покупцю належним чином
оформленої та зареєстрованої податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної).
Покупець повідомляє Постачальника про застосування оперативно-господарських санкцій за
10 календарних днів до моменту настання терміну оплати за послуги. Сторони погодили, що у разі застосування
Покупцем оперативно-господарських санкцій, штрафні санкції (неустойки, пені, штрафи, відсотки річних за
користування чужими грошовими коштами, індекс інфляції, збитки тощо) за несвоєчасну оплату послуг до
Покупця не застосовуються.
7.5. У разі безпідставної відмови Покупця підписати і направити на адресу Постачальника Акт
прийому-передачі електроенергії та Акт звірки взаємних розрахунків згідно з п. 3.4.2 цього Договору, Покупець
сплачує Постачальнику штраф у розмірі 5% від вартості погодженого Сторонами обсягу постачання
електричної енергії на розрахунковий період. При відмові Покупця від підписання Акту прийому-передачі
електроенергії та Акту звірки взаємних розрахунків та їх направлення на адресу Постачальника,
підтвердженням поставленого обсягу електроенергії вважається відповідний акт прийому - передачі електричної
енергії з Оптового ринку електричної енергії України за відповідний розрахунковий період і Додаток до
зазначеного акту з зазначенням обсягу електричної енергії, отриманої Покупцем.
7.6. Постачальник не несе відповідальності за припинення постачання електричної енергії Покупцю у

випадках обмежень, передбачених Правилами користування електричною енергією, а також Законами та
нормативними актами України в галузі електроенергетики.
7.7. У разі споживання у розрахунковому періоді електроенергії в обсягах, що перевищують встановлену
для Покупця договірну величину споживання електричної енергії, Покупець сплачує Постачальнику штраф у
розмірі двократної вартості різниці фактично спожитої і договірної величини електричної енергії протягом 3-х
(трьох) банківських днів з дня отримання рахунку від Постачальника.
7.8. У разі якщо за порушення умов Договору Постачальник нарахував Покупцю штрафи, пені, інші
передбачені чинним законодавством фінансові санкції, Покупець зобов'язаний оплатити виставлений
Постачальником рахунок-фактуру про сплату штрафу, пені, інших передбачених чинним законодавством
фінансових санкцій на протязі трьох банківських днів з моменту отримання такого рахунку-фактури, у розмірі
який Покупець вважає правомірно нарахованим, доцільність (обґрунтованість) оплати залишку суми
вирішується шляхом переговорів або передається на розгляд відповідного суду. У випадку не сплати Покупцем
зазначених вказаної, в попередньому реченні, суми коштів у встановлені строки Постачальник має право
здійснити повне або часткове зарахування грошових коштів, які надійшли від Покупця в якості оплати
електроенергії, в рахунок оплати нарахованих штрафів, пені, інших передбачених чинним законодавством
фінансових санкцій. Про проведене у відповідності до даного пункту зарахування Постачальник письмово
ставить до відома Покупця з метою коригування призначення платежу та розміру податку на додану вартість.
7.9. У випадку прострочення, з вини Постачальника, виконання свої зобов’язань за цим договором
Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, чинної на момент прострочення,
від вартості зобов’язання, за кожний день прострочення.
7.10. У випадку порушення, з вини Постачальника, своїх зобов’язань за цим Договором Постачальник
відшкодовує Покупцю збитки, спричинені таким порушенням.
8. Форс – мажор
8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим
Договором, якщо це стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої Сторони,
подібно до стихійних лих, екстремальних погодних умов, пожеж, війн, страйків, військових дій, цивільних
безладів, ембарго, ситуацій, пов'язаних із запобіганням загрози існування енергосистеми (далі іменуються форсмажор), але які не обмежуються ними на період, починаючи з моменту оголошення не виконуючою Стороною
про форс-мажор і закінчуються, коли форс-мажор закінчився або закінчився б, якщо б не виконуюча Сторона
почала дії, які вона в дійсності могла б вжити для виходу з форс-мажору.
Постачальник не несе відповідальності в разі виходу з ладу ЛЕП, аварійних ситуацій на генеруючих
станціях, невключення ДП «Енергоринок» Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електроенергії на Оптовому
ринку електроенергії в реєстр Повідомлень не з вини Постачальника та інших причин, що знаходяться поза
сферою контролю Постачальника. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань за цим
Договором. Якщо форс-мажор триває більше шести місяців, то кожна зі Сторін може припинити дію цього
Договору.
8.2. Обставини форс-мажору підтверджуються Торгово-промисловою палатою України у відповідності
до чинного законодавства України.
8.3. Сторона, для якої настали обставини форс-мажору зобов'язана негайно повідомити про це іншій
Стороні.
9. Порядок вирішення спорів
9.1. Усі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом
переговорів. У випадку, якщо Сторони не можуть прийти до взаємної згоди, спір передається на розгляд суду.
10. Інші умови
10.1. Цим Договором не регулюються такі відносини між Постачальником і Покупцем: дотримання
режимів споживання електроенергії, диспетчерської дисципліни, складання графіків обмеження споживання
електроенергії, функціювання АЧР (автоматичного частотного розвантаження), оплата витрат щодо перетікання
реактивної складової електроенергії, накладення штрафних санкцій за перевищення граничних величин
споживання електричної потужності і порушень Правил користування електричною енергією, передача
електроенергії населенню і субспоживачам, з якими електропередавальна організація укладає прямі договори.
Всі відносини між Постачальником і Покупцем, не врегульовані даним Договором, регулюються відповідно до
вимог чинного законодавства України в галузі електроенергетики.
10.2. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, підписаних Сторонами та
завірених печатками Сторін, по одному для кожної Сторони, при цьому обидва примірника мають однакову
юридичну силу.
10.3. Будь-які письмові документи, які надаються Сторонами одна одній електронною поштою,
телейтапограммою або факсограмою згідно з умовами цього Договору, повинні бути підписані уповноваженими
особами, скріплені печаткою Сторін, а також підтверджені поштовим відправленням у вигляді рекомендованого
листа з повідомленням або вручені кур'єром під розписку або уповноваженим представником Постачальника.

11. Термін дії Договору
11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.
Договір діє до «31» грудня 2018 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами
зобов'язань.
11.2. Цей Договір може бути переглянутий, змінений або розірваний тільки за згодою Сторін, якщо інше
не передбачене умовами даного Договору, що оформляється Додатковими угодами, які є невід'ємною частиною
цього Договору.
11.3. Дія Договору вважається автоматично продовженою на кожний наступний календарний рік, у
випадку якщо за 30 днів до дати закінчення терміну дії цього Договору жодна зі Сторін письмово не заявить
іншій Стороні про свій намір розірвати Договір.
11.4. Цей Договір припиняє свою дію в разі:
- зупинення дії договору купівлі-продажу електричної енергії між ДП «Енергоринок» та
Постачальником.
- зупинення дії або анулювання ліцензії Постачальника на право провадження господарської діяльності
з постачання електричної енергії;
- ліквідації однієї із Сторін цього Договору.
12. Додатки




12.1. До цього Договору додається:
Додаткова угода про порядок та строки оплати
«Обсяги очікуваного споживання електричної енергії (потужності) на ________ рік»
План – графік купівлі – продажу електричної енергії
12.2. Додатки до цього Договору є невід’ємною частиною Договору.

Додаток 1;
Додаток 2;
Додаток 3.

13. Юридичні адреса, реквізити та підписи Сторін.
Покупець

Постачальник

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 18/2,
оф. 12
Р/р 26009052610842 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ
МФО 300711
ЄДРПОУ 41447959
ІПН 414479526599
тел./факс: +38 (063) 531-48-74
E-mail: energy_365@ukr.net

________________________ Ю.С. Підлісний
М.П.

