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Про внесення зміни до наказу
Міністерства енергетики та захисту
довкілля України від 13.12.2019 № 506

Відповідно
до
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 05.08.2020 № 694 «Про внесення змін до Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
електричної енергії»
н а к а з у ю:
1. Примірний договір купівлі-продажу електричної енергії в обсягах,
необхідних для задоволення потреб побутових споживачів, затверджений
наказом
Міністерства
енергетики
та
захисту
довкілля
України
від 13.12.2019 № 506, викласти в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра

(підписано КЕП)

Ольга БУСЛАВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та
захисту довкілля України
від 13.12.2019 р. № 506.
(в редакції Наказу Міністерства
енергетики України від
№
.)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення
потреб побутових споживачів

м. Київ

"___ " ___________20__ року

Державне підприємство "Гарантований покупець" (далі - Г аран товани й покупець), що
діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій
гарантованого покупця в о со б і_________________________________________________, який діє
на підставі________________________________________________, з однієї сторони, та
(далі - Е лектроп остачальн и к), що виконує функції постачальника універсальних послуг на
закріпленій території, діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності
з постачання електричної енергії споживачу та має статус платника податку на прибуток за
базовою (основною) ставкою відповідно до Податкового кодексу України, в особі
______________________________________________________________________________________________ ,
який діє на підставі____________________________________________________________________ ,
з іншої сторони
які далі по тексту цього Договору спільно іменуються Сторонами, а кожна окрема Сторона, уклали цей договір про наступне:
1. П РЕД М ЕТ ДО ГО ВО РУ
1.1.
За цим договором (далі - Договір) Г арантований покупець зобов'язується
продавати, а Е лектроп остачальн ик зобов'язується, на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 05.06.2019 №483 (зі змінами та доповненнями), якою затверджено
Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії (далі - Положення), купувати електричну енергію в обсягах, необхідних для
задоволення потреб побутових споживачів, відповідно до умов цього Договору.
2. ЗА ГА Л ЬН І П О Л О Ж ЕН Н Я
2.1.
Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не
обумовлені цим Договором однак стосуються договірних зобов’язань, Сторони
зобов’язуються керуватися законодавством України, зокрема Законом України "Про ринок
електричної енергії", Правилами ринку, які затверджено постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (далі - НКРЕКП)
від 14.03.2018 № 307, Кодексом системи передачі, який затверджено постановою НКРЕКП
від 14.03.2018 № 309, Кодексом систем розподілу, який затверджено постановою НКРЕКП
від 14.03.2018 № 310, Кодексом комерційного обліку електричної енергії, який затверджено
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311, Ліцензійними умовами провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, які затверджено
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постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469, та Ліцензійними умовами провадження
господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, які затверджено
постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1471, та іншими нормативно-правовими актами, що
забезпечують функціонування ринку електричної енергії України.
2.2. Кожна Сторона зобов’язана вжити всіх необхідних заходів (вчинити необхідні дії),
що передбачені у Законі України "Про ринок електричної енергії", Кодексі системи передачі,
Кодексі систем розподілу, Кодексі комерційного обліку електричної енергії, Правилах ринку
та інших нормативно-правових актах для належного виконання своїх зобов’язань за цим
Договором щодо купівлі-продажу електричної енергії, які зокрема, можуть включати, але не
виключно, укладання відповідних договорів, внесення необхідних платежів та гарантій,
отримання необхідних дозволів, підтверджень та погоджень, здійснення відповідних
повідомлень, реєстрація та надання необхідної інформації, впровадження програмного
забезпечення тощо.
2.3. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у
значеннях, наведених у Законі України "Про ринок електричної енергії", Кодексі систем
передачі, Кодексі системи розподілу, Кодексі комерційного обліку електричної енергії,
Правилах ринку та інших нормативно-правових актах.
2.4. Обов'язковою умовою для продажу електричної енергії Е лектроп остачальн и ку є:
- набуття Е лектроп остачальн и ком статусу учасника Ринку електричної енергії;
- наявність у Е лектроп остач ал ьн и ка укладеного в установленому порядку з
Г аран тован им покупцем договору про надання послуг щодо виконання спеціальних
обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.
3. У М О В И П РО Д А Ж У Е Л Е К Т Р И Ч Н О Ї Е Н Е Р Г ІЇ
3.1. Прогнозні обсяг, ціна, вартість, погодинні обсяги купівлі-продажу електричної
енергії та інші умови продажу електричної енергії, яку Г аран тован ий покупець продає, а
Е лектроп остачальн и к купує в розрахунковому періоді за цим Договором визначається
шляхом підписання Щомісячних угод продажу електричної енергії, форма яких наведена в
додатку 1 до цього Договору
3.2. Ціна на електричну енергію за якою Г аран тован ий покупець здійснює продаж
електричної
енергії
Е лектроп остачальн и ку
розраховується
як
різниця
між
середньозваженою фіксованою ціною на електричну енергію для побутових споживачів і
тарифами на послуги з передачі електричної енергії, на послуги з розподілу електричної
енергії та на послуги Е лектроп остачальн и ка, але не менше як 10 (десять) гривень за 1 (одну)
МВт*год. Фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
3.2.1. До прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо встановлення фіксованої
ціни така ціна застосовується на рівні тарифів на електричну енергію для побутових
споживачів (з урахуванням тарифів, диференційованих за періодами часу), які діяли станом на
30 червня 2019 року.
3.2.2. Середньозважена фіксована ціна визначається з урахуванням фактичних обсягів
споживання електричної енергії побутовими споживачами у місяці, що передував
попередньому розрахунковому періоду.
3.2.3. Розрахунок середньозваженої фіксованої ціни та ціни купівлі-продажу електричної
енергії
Е лектроп остачальн и ком
в
розрахунковому
періоді
здійснюється
Е лектроп остачальн и ком з обов'язковою розбивкою по класу споживання згідно з
Розрахунком ціни електричної енергії, за якою Г аран тован ий покупець здійснює продаж
постачальникам універсальних послуг згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
05.06.2019 № 483 (зі змінами), форма якого наведена в додатку 9 до цього Договору (далі Розрахунок ціни електричної енергії), Розрахунком ціни на електричну енергію, за якою
гарантований покупець здійснює продаж електричної енергії постачальникам універсальних
послуг по відповідному ОСР згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019
№ 483 (зі змінами) на території оператора системи розподілу, форму якого наведено в додатку
9а до цього Договору (далі - Розрахунок ціни електричної енергії по відповідному ОСР), та
згідно з Розрахунком вартості електричної енергії, спожитої населенням у розрахунковому
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періоді, обчисленої з використанням фіксованих цін на рівні тарифів на електричну енергію
для побутових споживачів (з урахуванням тарифів, диференційованих за періодами часу), які
діяли станом на 30 червня 2019 року, з урахуванням фактичних обсягів споживання
електроенергії побутовими споживачами, грн , який наведено в додатку 9б (далі - Розрахунок
вартості).
3.3. Розрахунковим періодом є календарний місяць (з 00.00 годин першого по 24.00
години останнього числа включно).
3.4. До 13-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду, Сторони за допомогою
електронної пошти, яка зазначена в п. 11.3 цього Договору, узгоджують Щомісячну угоду
продажу електричної енергії, в якій зазначається прогнозні: обсяг, ціна, вартість електричної
енергії, погодинні обсяги купівлі-продажу електричної енергії в розрахунковому періоді та
Розрахунок ціни електричної енергії, Розрахунок ціни електричної енергії по відповідному
ОСР, Розрахунок вартості.
3.5. Після узгодження Щомісячної угоди продажу електричної енергії (п. 3.4 цього
Договору), Е лектроп остач альн и к надсилає на електронну адресу Ггарантованого покупця
узгоджену Щомісячну угоду продажу електричної енергії та Розрахунок ціни електричної
енергії, Розрахунок ціни електричної енергії по відповідному ОСР, Розрахунок вартості з
накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи (далі- КЕП) до 15
го числа місяця, що передує розрахунковому періоду.
3.6. Е лектроп остач альн и к направляє Г арантованом у покупцю поштою або передає
через уповноваженого представника Е лектр о п о стач ал ьн и ка два примірники підписаних зі
своєї сторони оригіналів попередньо узгодженої (п. 3.5 цього Договору) Щомісячної угоди
продажу електричної енергії та один примірник оригіналу Розрахунку ціни електричної
енергії, Розрахунку ціни електричної енергії по відповідному ОСР, Розрахунку вартості та
забезпечує їх отримання Г аран тован им покупцем до 15-го числа (включно) місяця, що
передує розрахунковому періоду.
Після отримання оригіналів Щомісячної угоди продажу електричної енергії від
Е лектроп остачальн и ка, Г аран тован ий покупець протягом 3 (трьох) робочих днів підписує
їх зі своєї сторони та надає Е лектроп остачальн и ку один примірник Щомісячної угоди
продажу
електричної
енергії
шляхом
направлення
на
поштову
адресу
Е лектроп остачальн и ка
або
вручення
уповноваженому
представнику
Е лектроп остачальн и ка.
3.7. Купівля-продаж електричної енергії у розрахунковому періоді здійснюється згідно з
погодинними обсягами купівлі-продажу електричної енергії, що зазначаються у Щомісячній
угоді продажу електричної енергії та в Угоді щодо купівлі-продажу додаткових обсягів
електричної енергії з метою виконання Сторонами Положення (далі - Угода), у разі
підписання її Сторонами.
3.8. Кожна Сторона зобов'язана до 12:00 за 2 (два) дні до кожного торгового дня
здійснити реєстрацію обсягів електричної енергії, що відповідають розрахунковим періодам
торгового дня, на електронній платформі оператора системи передачі (далі - ОСП), відповідно
до Правил ринку. При цьому, до 12:00 за 2 (два) дні до святкового, вихідного дня, кожна
Сторона зобов'язана здійснити реєстрацію обсягів електричної енергії, що відповідають
розрахунковим періодам торгового дня, на всі святкові, вихідні дні та на перший день після
свят, вихідних.
3.9. Підставою для купівлі-продажу електричної енергії у торговий день за цим
Договором є здійснення Сторонами реєстрації на електронній платформі ОСП, відповідно до
Правил ринку, рівних обсягів електричної енергії для всіх розрахункових періодів торгового
дня.
4. П О РЯ Д О К РО ЗРА Х УН КІВ
4.1. Е лектроп остачальн и к розраховується з Г аран тован им покупцем за електричну
енергію за цінами, що визначені відповідно до пунктів 3.2 та 4.6 цього Договору.
4.2. Розрахунки Сторін за цим Договором здійснюються відповідно до реквізитів,
зазначених у статті 14 цього Договору.
При здійсненні платежів Е лектроп остач альн и к повинен вказувати у платіжному
дорученні призначення платежу, у якому обов’язково зазначається відповідний договір, за
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яким здійснюється купівля-продаж електричної енергії, номер платежу, номер Щомісячної
угоди продажу електричної енергії та Угоди (у разі підписання її Сторонами), відповідно до
яких здійснюється купівля-продаж електричної енергії, та розрахунковий період.
4.3. Зобов'язання з оплати вважається виконаним після того, як на рахунок
Гарантованого покупця надійшла вся сума коштів, що підлягає сплаті за куповану
електричну енергію відповідно до умов цього Договору.
4.4. Оплата за кожною Щомісячною угодою продажу електричної енергії та Угодою, у
разі підписання її Сторонами, здійснюється Е лектроп остачальн и ком наступним чином:
4.4.1. Перший платіж - до 19 (включно) числа місяця поставки в обсязі 10% прогнозної
вартості електричної енергії в розрахунковому періоді (з ПДВ) за відповідною Щомісячною
угодою продажу електричної енергії та, у разі підписання Сторонами, Угодою;
Другий платіж - до 25 (включно) числа місяця поставки в обсязі 10% прогнозної вартості
електричної енергії в розрахунковому періоді (з ПДВ) за відповідною Щомісячною угодою
продажу електричної енергії та, у разі підписання Сторонами, Угодою;
Третій платіж - до останнього (включно) банківського дня місяця поставки в обсязі 10%
прогнозної вартості електричної енергії в розрахунковому періоді (з ПДВ) за відповідною
Щомісячною угодою продажу електричної енергії та, у разі підписання Сторонами, Угодою;
Четвертий платіж - до 5 (включно) числа місяця, наступного за місяцем поставки, в
обсязі 20% прогнозної вартості електричної енергії в розрахунковому періоді (з ПДВ) за
відповідною Щомісячною угодою продажу електричної енергії та, у разі підписання
Сторонами, Угодою;
П ’ятий платіж - до 10 (включно) числа місяця, наступного за місяцем поставки, в обсязі
20% прогнозної вартості електричної енергії в розрахунковому періоді (з ПДВ) за відповідною
Щомісячною угодою продажу електричної енергії та, у разі підписання Сторонами, Угодою;
Шостий платіж - до 14 (включно) числа місяця, наступного за місяцем поставки, у
розмірі, який визначається як різниця між вартістю електричної енергії (з ПДВ) за
розрахунковий місяць, відповідно до Акта купівлі-продажу електричної енергії за
розрахунковий період (далі - Акт), форму якого наведено в додатку 2 до цього Договору,
згідно з п.4.6 цього Договору, та сумарною оплатою Е лектроп остачальн и ком за
розрахунковий місяць.
У разі надходження коштів в рахунок оплати чергового платежу понад зазначеного
відсотка прогнозної вартості електричної енергії в розрахунковому періоді (з ПДВ) за
відповідною Щомісячною угодою продажу електричної енергії, такі кошти зараховуються
наступним чином:
в погашення заборгованості по зобов’язанням з оплати купованої електричної енергії в
межах розрахункового місяця з найдавнішим терміном її виникнення;
у разі відсутності заборгованості по зобов’язанням з оплати купованої електричної
енергії зараховується в оплату чергового платежу на виконання зобов’язання з оплати
купованої електричної енергії в межах розрахункового періоду.
Якщо день оплати припадає на небанківський день, Е лектроп остачальн и к здійснює
відповідну оплату не пізніше останнього банківського дня, що передує дню оплати.
4.4.2. У разі надходження коштів в рахунок оплати за електричну енергію, куплену
Е лектроп остачальн и ком у розрахунковому періоді, понад фактичну її вартість, зазначені
кошти за письмовим зверненням Е лектроп остачальн и ка зараховуються як авансовий платіж
на наступний розрахунковий період або перераховуються на його рахунок протягом 3 (трьох)
робочих днів з моменту отримання такого звернення.
4.5. До 09-го числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, Сторони за
допомогою електронної пошти узгоджують Погодинні фактичні обсяги електричної енергії,
необхідні для задоволення потреб побутових споживачів, за розрахунковий період по окремим
ОСР та ОСП, форму яких наведено в додатку 4 до цього Договору (далі - Погодинні фактичні
обсяги електричної енергії по окремим ОСР та ОСП), Погодинні фактичні обсяги електричної
енергії, необхідні для задоволення потреб побутових споживачів за розрахунковий період,
форму яких наведено в додатку 3 до цього Договору (далі - Погодинні фактичні обсяги
електричної енергії), Погодинні обсяги відхилення даних Щомісячної угоди продажу
електричної енергії від фактичних обсягів у розрахунковому періоді, форму яких наведено в
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додатку 5 до цього Договору (далі - Погодинні обсяги відхилення), Фактичну вартість
електричної енергії, яка була продана Г аран товани м
покупцем та куплена
Е лектроп остачальн и ком в розрахунковому періоді, форму якої наведено в додатку 7 до
цього Договору (далі - Фактична вартість купівлі-продажу електричної енергії), Розрахунок
ціни електричної енергії, Розрахунок ціни електричної енергії по відповідному ОСР,
Розрахунок вартості та Акт за розрахунковий період. При цьому, Погодинні фактичні обсяги
електричної енергії по окремим ОСР та ОСП оформлюється та надається
Е лектроп остачальн и ком окремо по кожному ОСР, на території здійснення ліцензованої
діяльності яких знаходяться побутові споживачі Е л ектроп остачальн и ка, та окремо по ОСП,
в розрізі торгових зон.
До 10 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, Е л ектроп остачальн и к
направляє на електронні адреси Гарантованого покупця Погодинні фактичні обсяги
електричної енергії по окремим ОСР та ОСП, Погодинні фактичні обсяги електричної енергії,
Погодинні обсяги відхилення, Фактичну вартість купівлі-продажу електричної енергії,
Розрахунок ціни електричної енергії, Розрахунок ціни електричної енергії по відповідному
ОСР, Розрахунок вартості та Акт у електронному вигляді з накладенням КЕП. При цьому
Погодинні фактичні обсяги електричної енергії по окремим ОСР та ОСП надаються за
накладенням КЕП відповідного ОСР/ОСП.
У випадку ненадання до 11 -го числа місяця наступного за розрахунковим або надання
Е лектроп остачальн и ком Погодинних фактичних обсягів електричної енергії по окремим
ОСР та ОСП Г арантованом у покупцю без погодження відповідного ОСР/ОСП такі фактичні
загальні та погодинні обсяги електричної енергії за розрахунковий період при формуванні
Погодинних фактичних обсягів електричної енергії, Погодинних обсягів відхилення,
Фактичної вартості купівлі-продажу електричної енергії, Розрахунку ціни електричної енергії,
Розрахунку ціни електричної енергії по відповідному ОСР, Розрахунку вартості приймаються
Сторонами рівними нулю.
В Акті не зазначаються обсяги електричної енергії щодо яких Г аран товани м покупцем
було призупинено продаж електричної енергії Е лектроп остачальн и ку відповідно до статті
4 1 цього Договору.
До 10 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, Е л ектроп остачальн и к
направляє Г арантованом у покупцю поштою або передає через уповноваженого
представника Е лектроп остач альн и ка по два примірники підписаних зі своєї сторони
оригіналів попередньо узгоджених Погодинних обсягів відхилення, Фактичної вартості
купівлі-продажу електричної енергії і Акта та по одному примірнику підписаного зі своєї
сторони оригіналу попередньо узгоджених Погодинних фактичні обсяги електричної енергії
по окремим ОСР та ОСП, Погодинних фактичні обсяги електричної енергії, Розрахунку ціни
електричної енергії, Розрахунку ціни електричної енергії по відповідному ОСР, Розрахунку
вартості.
Г аран тован ий покупець до 12 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом,
повертає Е лектроп остачальн и ку в електронному вигляді Акт з накладенням КЕП.
Протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від Е лектроп остачальн и ка
оригіналів Погодинних обсягів відхилення, Фактичної вартості купівлі-продажу електричної
енергії та Акта, Г аран тован ий покупець підписує їх зі своєї сторони та направляє на поштову
адресу
Е лектроп остач ал ьн и ка
або
передає
уповноваженому
представнику
Е лектроп остачальн и ка один примірник.
Погодинні фактичні обсяги електричної енергії по окремим ОСР та ОСП, Погодинні
фактичні обсяги електричної енергії, Погодинні обсяги відхилення повинні зазначатись в
МВт*год з округленням до 3-х знаків по кожній годині кожної доби. Фактична вартість
купівлі-продажу електричної енергії повинна зазначатись у грн. з округленням до 2-х знаків
по кожній годині кожної доби.
У випадку неотримання до 11 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим
періодом, оригіналів Акта та Погодинних фактичних обсягів електричної енергії по окремим
ОСР та ОСП, Погодинних фактичних обсягів електричної енергії, Погодинних обсягів
відхилення, Фактичної вартості купівлі-продажу електричної енергії, Розрахунку ціни
електричної енергії, Розрахунку ціни електричної енергії по відповідному ОСР, Розрахунку
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вартості від Е лектроп остачальн и ка, Г арантований покупець оформлює Акт за відповідний
розрахунковий період згідно з Щомісячною угодою продажу електричної енергії. Сторони
погоджуються, що у такому випадку Акт вважається підписаним у редакції Гарантованого
покупця, а цей Договір виконано в обсязі, вказаному у такому Акті. У такому випадку, при
проведенні розрахунків та визначенні обсягів електричної енергії Сторони керуються даними
Акта у редакції Гарантованого покупця.
У випадку отримання Г аран тован им покупцем оригіналів Погодинних фактичних
обсягів електричної енергії по окремим ОСР та ОСП, Погодинних фактичних обсягів
електричної енергії, Погодинних обсягів відхилення, Фактичної вартості купівлі-продажу
електричної енергії, Розрахунку ціни електричної енергії, Розрахунку ціни електричної енергії
по відповідному ОСР, Розрахунку вартості від Е лектроп остач альн и ка після 11 числа місяця,
наступного за розрахунковим періодом, Г аран тован ий покупець, протягом п’яти робочих
днів, після отримання, оформлює та направляє, з накладенням КЕП, по електронній пошті Акт
коригування до Акта, складеного згідно з Щомісячною угодою продажу електричної енергії.
Акт коригування складається з урахуванням Погодинних фактичних обсягів електричної
енергії по окремим ОСР та ОСП, Погодинних фактичних обсягів електричної енергії,
Погодинних обсягів відхилення, Фактичної вартості купівлі-продажу електричної енергії,
Розрахунку ціни електричної енергії, Розрахунку ціни електричної енергії по відповідному
ОСР, Розрахунку вартості.
Після отримання Акта коригування Е лектроп остач альн и к протягом 2 (двох) робочих
днів підписує його та повертає Г арантованом у покупцю в електронному вигляді з
накладенням КЕП, а також направляє два примірники підписаних оригіналів на поштову
адресу Гарантованого покупця.
Протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від Е лектроп остачальн и ка
оригіналів Погодинних обсягів відхилення, Фактичної вартості купівлі-продажу електричної
енергії та Акта коригування, Г аран тован ий покупець підписує їх зі своєї сторони та
направляє на поштову адресу Е лектр о п о стач ал ьн и ка або передає уповноваженому
представнику Е лектроп остач ал ьн и ка один примірник.
4.5.1.
Погодинні обсяги електричної енергії, які зазначаються Е лектроп остачальн и ком
як фактичний обсяг споживання електричної енергії побутовими споживачами за
розрахунковий період, є розрахунковою величиною, що визначається шляхом пропорційного
розподілення фактичного загального обсягу споживання побутовими споживачами за
розрахунковий період за графіком, що відповідає погодинному графіку відпустку електричної
енергії по групі "б", сформованого на підставі графіку ОСР до мереж яких підключені побутові
споживачі, постачання яким здійснює Е лектропостачальник.
Фактичні погодинні обсяги повинні зазначатись у МВт*год з округленням до 3-х знаків.
У разі, якщо округлення до 3-х знаків погодинних фактичних обсягів не дозволяє сумарно за
місяць отримати загальної величини обсягу фактичного споживання електричної енергії
побутовими споживачами за розрахунковий період, Е лектроп остачальн и к здійснює
коригування останньою годиною доби останнього дня місяця.
Фактичний загальний обсяг та фактичні погодинні обсяги споживання електричної
енергії за розрахунковий період, необхідні для задоволення потреб побутових споживачів
перед наданням до Гарантованого покупця, Е лектроп остачальн и к погоджує окремо по
кожному ОСР, на території здійснення ліцензованої діяльності яких знаходяться побутові
споживачі Е л ектроп остачальн и ка, та окремо по ОСП, у разі приєднання побутових
споживачів до мереж ОСП. Сумарний фактичний загальний обсяг та сумарні фактичні
погодинні обсяги споживання електричної енергії за розрахунковий період, що вказуються
Е лектропостачальником , повинні дорівнювати сумі відповідних значень, що зазначаються
Е лектроп остачальн и ком окремо по кожному ОСР, на території здійснення ліцензованої
діяльності яких знаходяться побутові споживачі Е л ектроп остачальн и ка, та окремо по ОСП,
у разі приєднання побутових споживачів до мереж ОСП. У випадку надання
Е лектроп остачальн и ком фактичних загальних та погодинних обсягів електричної енергії по
окремим ОСР та/або ОСП без погодження відповідного ОСР/ОСП такі фактичні загальні та
погодинні обсяги електричної енергії за розрахунковий період приймаються Сторонами
рівними нулю та не враховуються при розрахунку сумарного фактичного загального обсягу та
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сумарного фактичного погодинного обсягу споживання електричної енергії за розрахунковий
період.
4.5.2.
Після отримання Г аран тован им покупцем Погодинних фактичних обсягів
електричної енергії по окремим ОСР та ОСП, які були не погоджені ОСР/ОСП, з відповідним
погодженням ОСР/ОСП, Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів за допомогою електронної
пошти узгоджують Погодинні фактичні обсяги електричної енергії, Погодинні обсяги
відхилення, Фактичну вартість купівлі-продажу електричної енергії, Розрахунок ціни
електричної енергії, Розрахунок ціни електричної енергії по відповідному ОСР, Розрахунок
вартості. Г аран тован ий покупець протягом 5 (п’яти) робочих днів оформлює та направляє,
з накладенням КЕП, по електронній пошті Акт коригування до Акта.
Після отримання Акта коригування Е лектроп остач альн и к протягом 2 (двох) робочих
днів підписує його та повертає Г арантованом у покупцю в електронному вигляді з
накладенням КЕП, а також направляє два примірники підписаних оригіналів на поштову
адресу Гарантованого покупця.
Протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від Е лектроп остачальн и ка
оригіналів Погодинних обсягів відхилення, Фактичної вартості купівлі-продажу електричної
енергії та Акта коригування, Г аран тован ий покупець підписує їх зі своєї сторони та
направляє на поштову адресу Е лектр о п о стач ал ьн и ка або передає уповноваженому
представнику Е лектроп остач ал ьн и ка один примірник.
4.6.
Вартість електричної енергії, скоригована на фактичні дані щодо обсягів споживання
електричної енергії в розрахунковому періоді зазначається у Акті (за умови виконання вимог
абзаців 1-6 п.4.5) або в Акті коригування за відповідний розрахунковий період та
розраховується за наступною формулою:
CA = XCA(t) ,
де,
CA(t) - вартість електричної енергії скоригована на фактичні дані щодо обсягів
споживання електричної енергії в годині доби.
Вартість електричної енергії скоригована на фактичні дані щодо обсягів споживання в
розрахунковому періоді не розраховується для торгових днів, в яких було призупинено
Г аран тован им покупцем продаж електричної енергії Е лектроп остачальн и ку відповідно до
статті 41 цього Договору.
4.6.1. В годинах доби, в яких прогнозний обсяг електричної енергії, що вказаний в
Щомісячній угоді продажу електричної енергії дорівнює або перевищує Погодинний
фактичний обсяг електричної енергії, вартість електричної енергії, скоригована на фактичні
дані щодо обсягів купівлі-продажу в годині доби, розраховується за формулою:
CA(t) = QA(t) •Ppso + О р(^Р рДН(Ґ),
де,
QA(t) - фактичний обсяг купівлі-продажу електричної енергії, необхідний для
задоволення потреб побутових споживачів, в годину t;
Qp(t) - обсяг перевищення в годині доби прогнозного обсягу електричної енергії, що
вказаний в Щомісячній угоді продажу електричної енергії над фактичним обсягом
електричної енергії, необхідним для задоволення потреб побутових споживачів, в годину t;
Ppso - ціна на електричну енергію, за якою Г аран товани й покупець здійснює продаж
електричної енергії Е лектропостачальнику, відповідно до п.3.2 цього Договору;
Р рднч) - ціна купівлі відхилень обсягів, що вказані в Щомісячній угоді продажу
електричної енергії, від даних фактичних обсягів у розрахунковому періоді, яка дорівнює ціні
РДН,
для
відповідної
години
доби
розрахункового
періоду,
в годину t.
4.6.2. В годинах доби, в яких фактичний обсяг спожитої електричної енергії побутовими
споживачами перевищує прогнозний обсяг електричної енергії, що вказаний в Щомісячній
угоді продажу електричної енергії вартість електричної енергії скоригована на фактичні дані
щодо обсягів електричної енергії, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів,
розраховується за формулою:
CA(t) = Qpso(t)^Ppso,
де, Qpso(t) - обсяг, що вказаний в Щомісячній угоді продажу електричної енергії в годину
t.
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4.7. Платіж відповідно до Акта коригування здійснюється Е лектроп остачальн и ком не
пізніше 3-х банківських днів, з дати підписання Акта коригування.
Розмір платежу відповідно до Акта коригування визначається як різниця між вартістю
електричної енергії, зазначена в Акті коригування та вартістю електроенергії, що вказані в
Акті купівлі-продажу електричної енергії за розрахунковий період.
4.8. Якщо Е лектроп остач альн и к не підпише Акт коригування, протягом 3 (трьох) днів,
з моменту його отримання від Г арантованого покупця, С торони погоджуються, що у такому
випадку Акт коригування вважається підписаним у редакції Гарантованого покупця, а цей
Договір виконано в обсязі, вказаному у такому Акті коригування. У такому випадку при
проведенні розрахунків та визначенні обсягів електричної енергії Сторони керуються даними
Акта коригування у редакції Г арантованого покупця.
4.9. З метою належного виконання Сторонами Положення щодо купівлі-продажу
електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів,
Е лектроп остачальн и к має право у другому місяці, наступному за розрахунковим періодом,
купити додаткові обсяги електричної енергії (далі - додаткові обсяги).
Додаткові обсяги в годині доби визначаються як позитивне значення арифметичної
різниці фактичного обсягу електричної енергії, необхідного для задоволення потреб
побутових споживачів та прогнозного обсягу електричної енергії, що вказаний у Щомісячній
угоді продажу електричної енергії збільшеної на погодинні фактичні обсяги електричної
енергії продаж якої у розрахунковому періоді було тимчасово призупинено на виконання п.
4 1.1.3 цього Договору та зазначаються в Угоді, форма якої наведена в додатку №8 до цього
Договору. Інформація, що наведена в Угоді повинна зазначатись в МВт*год по кожній годині
кожної доби з округленням до 3-х знаків.
Додаткові обсяги за липень та серпень 2020 року в годині доби визначаються як
позитивне значення арифметичної
різниці фактичного обсягу електричної енергії,
необхідного для задоволення потреб побутових споживачів та прогнозного обсягу електричної
енергії, що вказаний у Щомісячній угоді продажу електричної енергії або Щомісячній угоді
продажу електричної енергії з урахуванням коригування (у разі підписання її Сторонами )
збільшеної на погодинні фактичні обсяги електричної енергії продаж якої у розрахунковому
періоді було тимчасово призупинено на виконання п. 4 1.1.3 цього Договору та зазначаються в
Угоді, форма якої наведена в додатку №8 до цього Договору. Інформація, що наведена в Угоді
повинна зазначатись в МВт*год по кожній годині кожної доби з округленням до 3-х знаків.
У разі тимчасового призупинення продажу електричної енергії у розрахунковому
періоді, яке відбулося відповідно до статті 4 1 цього Договору, крім п. 4 1.1.3, обсяги за такі
години не враховуються при визначенні додаткових обсягів електричної енергії.
4.10 До 11-го числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, Сторони за
допомогою електронної пошти узгоджують Угоду, в якій зазначаються обсяг, ціна, вартість,
погодинні обсяги купівлі додаткових обсягів електричної енергії в розрахунковому періоді.
Після узгодження Угоди, Е лектроп остачальн и к надсилає на електронну адресу
Гарантованого покупця узгоджену Угоду з накладенням КЕП до 13-го числа місяця, що
передує розрахунковому періоду.
Е лектроп остачальн и к направляє Г арантованом у покупцю поштою або передає через
уповноваженого представника Е лектроп остач альн и ка два примірники підписаних зі своєї
сторони оригіналів попередньо узгодженої Угоди, та забезпечує їх отримання Г аран тован им
покупцем до 15-го числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим періодом.
При цьому, різниця в обсягах, зазначена в п.4.9 цього Договору, яка виникла в години
доби розрахункового періоду, може бути врахована в Угоді тільки у відповідних годинах доби
у другому місяці, наступному за розрахунковим періодом. У випадку, якщо різниця в обсягах,
зазначена в п.4.9 цього Договору, виникла у святковий, вихідний чи інший неробочий день, то
додаткові обсяги можуть бути враховані тільки у святковий, вихідний чи інший неробочий
день, відповідно, якщо різниця в обсягах, зазначена в п.4.9 цього Договору, виникла у робочий
день, то додаткові обсяги можуть бути враховані тільки у робочий день.
Додаткові обсяги, наведені в Угоді, повинні зазначатись у МВт*год з округленням до 3
х знаків та бути рівномірно розподілені для певної години доби місяця, крім випадку, коли
таке розподілення призводить до того, що додатковий обсяг в годині доби становить менше
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0,001 МВт*год. У разі, якщо рівномірний розподіл з урахуванням округлення до 3-х знаків не
дозволяє загалом за місяць по окремо взятій годині доби отримати загальну різницю обсягів,
зазначену в п. 4.9 цього Договору, здійснюється коригування обсягів окремо взятої години
останнього робочого та/або святкового, вихідного чи іншого неробочого дня в залежності від
того, коли виникла різниця в обсягах.
4.10.1. Обсяги що вказуються в Угоді повинні відповідати обсягам визначеним
відповідно до п. 4.9 цього Договору.
4.10.2. Ціна, яка зазначається в Угоді, відповідає ціні, яка склалася у тому
розрахунковому періоді, у якому виникла різниця в обсягах.
4.10.3. Вартість електричної енергії, яка зазначається в Угоді, визначається як
арифметичний добуток обсягу електричної енергії (пп. 4.10.1 цього Договору) на ціну,
визначену в пп.4.10.2 цього Договору.
4.11. Г аран тован ий покупець після отримання від Е лектроп остачальн и ка Угоди,
протягом 3 (трьох) робочих днів підписує її зі своєї сторони та повертає один примірник
Е лектропостачальнику.
4.12. Е лектроп остач альн и к до 02-го числа місяця наступного за місяцем, в якому
здійснювалась купівля додаткових обсягів електричної енергії, узгоджує з Г аран тован им
покупцем Акт купівлі-продажу додаткових обсягів електричної енергії, форма якого наведена
в додатку 6 до цього Договору (далі - Акт на додаткові обсяги), шляхом надсилання в
електронному вигляді з накладенням КЕП на електронні адреси Г арантованого покупця та
після узгодження надсилає два оригінальних примірника Гарантованом у покупцю.
Г аран тован ий покупець протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання від
Е лектроп остачальн и ка Акта на додаткові обсяги підписує його зі своєї сторони шляхом
накладення КЕП з подальшим підписанням двох оригінальних примірників Акта на додаткові
обсяги та поверненням одного оригінального примірника Е лектропостачальнику.
4.13. У випадку неотримання Г аран тован им покупцем до 11-го числа (включно)
місяця, наступного за розрахунковим періодом, від Е лектр о п о стач ал ьн и ка оригіналів
Погодинних фактичних обсягів електричної енергії по окремим ОСР та ОСП, Погодинних
фактичних обсягів електричної енергії, Погодинних обсягів відхилення, Фактичної вартості
купівлі-продажу електричної енергії, Розрахунку ціни електричної енергії, Розрахунку ціни
електричної енергії по відповідному ОСР, Розрахунку вартості, Угода за відповідний
розрахунковий період не укладається та не здійснюється купівля-продаж додаткових обсягів.
4 1. ТИ М ЧА СО В Е П РИ ЗУ П И Н Е Н Н Я П РО Д А Ж У Е Л Е К Т Р И Ч Н О Ї Е Н Е Р Г ІЇ
41.1. Г аран тован ий покупець має право призупинити продаж електричної енергії
Е лектроп остачальн и ку та звільняється від виконання зобов'язань за цим Договором на час
призупинення, у разі настання та на період дії будь-якої із таких обставин:
4 1.1.1. Якщо Е лектроп остачальн и к порушив строк будь-якого платежу відповідно до
пунктів 4.4 та/або 4.7 цього Договору на 2 (два) робочих дня.
4 1.1.2. Якщо Е лектроп остачальн и к не здійснив реєстрацію/повідомлення договірних
обсягів на електронній платформі ОСП або реєстрація договірних обсягів була
скасована/зупинена АР/ОСП на електронній платформі ОСП через невиконання
Е лектроп остачальн и ком Правил ринку.
4 1.1.3. Якщо Г аран тован ий покупець не здійснив реєстрацію/повідомлення договірних
обсягів на електронній платформі ОСП, або реєстрація договірних обсягів була
скасована/зупинена АР/ОСП на електронній платформі ОСП через невиконання
Г аран тован им покупцем Правил ринку.
4 1.2. У разі призупинення Г аран тован им покупцем продажу електричної енергії
Е лектропостачальнику, Г аран тован ий покупець звільняється від обов'язку, визначеного
пунктом 3.8 цього Договору, щодо реєстрації/повідомлення договірного обсягу купівліпродажу електричної енергії, продаж якого було призупинено Г аран тован им покупцем.
4 1.3. Про призупинення продажу електричної енергії Г аран тован ий покупець
повідомляє Е лектроп остач альн и ка електронним листом на електронну адресу
Е лектроп остачальн и ка з подальшим наданням оригіналу листа. Неотримання
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Е лектроп остачальн и ком електронного листа від Гарантованого покупця не впливає на
право Гарантованого покупця на призупинення продажу електричної енергії.
4 1.4. У випадку призупинення продажу електричної енергії, Г аран тован ий покупець
звільняється
від
будь-якої
відповідальності
та
обов'язку
щодо
повернення
Е лектроп остачальн и ку сплачених коштів та відшкодування штрафних санкцій, витрат,
збитків, понесених Е лектроп остачальн и ком (прямо або опосередковано) у зв'язку з
призупиненням продажу Г аран тован им покупцем електричної енергії.
4 1.5. Г аран тован ий покупець поновлює продаж електричної енергії та виконує свої
обов'язки, визначені пунктом 3.8 цього Договору після усунення/припинення чинності
обставин, що зумовили таке призупинення продажу електричної енергії та за умови отримання
від Е лектроп остач ал ьн и ка повної оплати всіх несплачених сум (включаючи всі належні
платежі, пеню, штраф та суму відшкодування витрат, шкоди), належних Гарантованом у
покупцю.
4 1.6. Обсяг електричної енергії, продаж якого було призупинено Г аран тован им
покупцем, може бути проданий Г аран тован им покупцем на власний розсуд на інших
сегментах ринку, без будь-якого повернення Е лектроп остачальн и ку грошових коштів, які
були отримані Г аран тован им покупцем при такому продажі.
5. ПРАВА ТА О Б О В 'Я ЗК И Е Л Е К Т РО П О С Т А Ч А Л ЬН И К А
5.1. Е лектроп остач альн и к має право:
1) отримувати електричну енергію на умовах, зазначених у цьому Договорі;
2) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та обов’язків, інформацію
про ціну, а також іншу інформацію, що має надаватись Г аран тован им покупцем відповідно
до чинного законодавства та/або цього Договору;
3) звертатися до Гарантованого покупця для вирішення будь-яких питань, пов'язаних
з виконанням цього Договору;
4) вимагати від Гарантованого покупця пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку
незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою, вимагати проведення звіряння
розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним
законодавством порядку;
5) проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта звірки
розрахунків;
6) інші права, передбачені чинним законодавством (в тому числі Правилами ринку) і цим
Договором.
5.2. Е лектроп остач альн и к зобов'язується:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату купованої електричної енергії згідно з
умовами цього Договору;
2) відшкодовувати Гарантованом у покупцю збитки, понесені ним у зв'язку з
невиконанням або неналежним виконанням Е лектроп остачальн и ком своїх зобов'язань перед
Г аран тован им покупцем, що покладені на нього чинним законодавством та/або цим
Договором;
3) самостійно нести відповідальність за свої небаланси в порядку, передбаченому
Правилами ринку;
4) здійснювати реєстрацію обсягів електричної енергії на електронній платформі ОСП у
встановлений цим Договором строк у порядку встановленому Правилами ринку;
5) виконувати інші обов'язки, покладені на Е л ектр о п о стач ал ьн и ка чинним
законодавством та/або цим Договором;
6) сплачувати Гарантованом у покупцю пеню за кожний день прострочення платежу у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який
сплачується пеня, від суми несвоєчасно виконаного (не виконаного) грошового зобов’язання,
за кожен день прострочення виконання грошового зобов’язання, в разі її нарахування
Г аран тован им покупцем.
6. ПРАВА І О Б О В 'Я ЗК И ГА РА Н ТО В А Н О ГО П О К У П Ц Я
6.1. Г аран тован ий покупець має право:
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1) отримувати від Е лектроп остач ал ьн и ка плату за куповану електричну енергію;
2) у випадку порушення Е лектроп остачальн и ком строку оплати за електричну
енергію,
передбаченого
п.
4.4
та/або
п.
4.7
цього
Договору,
нарахувати
Е лектроп остачальн и ку пеню за кожний день прострочення платежу у розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня,
від суми несвоєчасно виконаного (не виконаного) грошового зобов’язання, за кожен день
прострочення виконання грошового зобов’язання;
3) отримувати відшкодування збитків від Е л ектроп остачальн и ка, що понесені
Г аран тован им покупцем
у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням
Е лектроп остачальн и ком своїх зобов'язань перед Г аран товани м покупцем;
4) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
6.2. Г аран тован ий покупець зобов'язується:
1) приймати оплату електричної енергії будь-яким способом, що передбачений цим
Договором;
2) забезпечувати конфіденційність даних, отриманих від Е лектроп остачальн и ка;
3) здійснювати реєстрацію обсягів електричної енергії на електронній платформі ОСП у
встановлений цим Договором строк у порядку встановленому Правилами ринку;
4) виконувати інші обов'язки, покладені на Гарантованого покупця
чинним
законодавством та/або цим Договором.
7. В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС Т Ь ЗА Н ЕБА Л А Н С
7.1. Кожна Сторона самостійно або шляхом передачі своєї відповідальності іншій СВБ
(входження до балансуючої групи) несе відповідальність за врегулювання небалансів
електричної енергії перед ОСП, у тому числі відповідає за фінансове врегулювання з ОСП
небалансу електричної енергії, активізованих резервів та зборів, пов’язаних з обов'язком
балансу такої Сторони.
7.2. Сторони домовилися, що відповідальність за небаланс, що може виникнути при
неналежному виконанні цього Договору, є істотною умовою цього Договору.
7.3. Укладення цього Договору не свідчить про набуття Е лектроп остачальн и ком
статусу учасника балансуючої групи Гарантованого покупця.
8. В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС Т Ь С Т О РІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.
8.2. Сторони зобов’язані відшкодувати збитки, понесені іншою Стороною внаслідок
порушення умов цього Договору.
8.3. У випадку нездійснення Е лектроп остачальн и ком оплати згідно з п. 4.4 та/або п.
4.7 цього Договору, Г аран тован ий покупець має право, з наступного банківського дня після
закінчення терміну оплати відповідного платежу, виставити Е лектроп остачальн и ку вимогу
про сплату пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який
нараховується пеня, за кожен день прострочення. Додатково на користь Г арантованого
покупця стягується штраф у розмірі 7 відсотків зазначеного розміру платежу за прострочення
понад 30 календарних днів.
8.4. Штрафні санкції підлягають сплаті не пізніше шести банківських днів з моменту
отримання Стороною письмового повідомлення (вимоги, претензії) про порушення умов
цього Договору.
8.5. Е лектроп остач альн и к несе відповідальність за достовірність Погодинних
фактичних обсягів електричної енергії по окремим ОСР та ОСП, Погодинних фактичних
обсягів електричної енергії, Розрахунку ціни електричної енергії, Розрахунку ціни електричної
енергії по відповідному ОСР, Розрахунку вартості.
8.6. У випадку ненадання Гарантованом у покупцю даних відповідно до пунктів, 3.5,
3.6,
4.10
цього
Договору
Г аран тован и й
покупець
має
право
відмовити
Е лектроп остачальн и ку в укладанні Щомісячної угоди продажу електричної енергії та/або
Угоди та не здійснювати продаж електричної енергії у відповідному розрахунковому періоді.
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9. П О РЯ Д О К РО ЗВ ’ЯЗАН Н Я С П О РІВ
9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні умов цього Договору чи
у зв’язку із ним, мають вирішуватись, по можливості, шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. У разі, якщо суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів,
вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому Регулятором або у судовому порядку.
10. Ф О РС -М А Ж О РН І О БС ТА В И Н И
10.1. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та
невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань,
передбачених умовами цього Договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна
погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами,
військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії,
оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії,
піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення,
введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення
підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії
третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами
відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго,
заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними
умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо,
буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток,
портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші
стихійні лиха тощо.
10.2. При настанні форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності
за невиконання зобов'язань за цим Договором на термін дії форс-мажорних обставин.
10.3. Форс-мажорні обставини засвідчуються Торгово-промисловою палатою України
або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами відповідно до
чинного законодавства України.
10.4. У разі настання форс-мажорних обставин Сторона, яка знаходиться під дією таких
обставин негайно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів, повідомляє іншу
Сторону про виникнення таких обставин. При цьому Сторони докладають усіх зусиль щодо
усунення обставин непереборної сили та їх наслідків.
10.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення, чи ненадання належного доказу
однією із Сторін про неможливість виконання прийнятих за цим Договором зобов'язань,
позбавляє Сторони права посилатися на будь-яку вказану в п.10.1 обставину як на підставу,
що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.
11. С ТРО К Д ІЇ Д О ГО В О РУ ТА ІН Ш І У М О В И
11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання. В частині купівлі електричної
енергії Е лектроп остачальн и ком договір набуває чинності з моменту впровадження
повномасштабного ринку електричної енергії згідно з Законом України "Про ринок
електричної енергії", а саме: з 01 липня 2019року та діє до 31 грудня 2020року (включно), але
у будь-якому разі до моменту здійснення розрахунків між Сторонами у повному обсязі.
11.2. Дія цього Договору припиняється у наступних випадках:
анулювання ліцензій однієї зі Сторін, на підставі яких вони здійснюють свою
діяльність на ринку електричної енергії України;
припинення участі на ринку електричної енергії;
у разі внесення змін до законодавства України, що унеможливлюють виконання
Сторонами умов цього Договору;
у разі скасування Положення або внесення до нього змін, що унеможливлюють
виконання Сторонами умов цього Договору;
за взаємною згодою Сторін.
Припинення дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що
виникли під час його дії.
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11.3. Листування за цим Договором здійснюється за допомогою поштового або
електронного зв'язку за наступними реквізитами:_________________________________________
Гарантований покупець:
Електропостачальник:
Електронна адреса:
Електронна адреса:
Поштова адреса:
Поштова адреса:

За зазначеними в даному пункті адресами Сторони обмінюються Щомісячними
угодами продажу електричної енергії, Угодами, додатками, додатковими угодами до цього
Договору, актами, рахунками, листами, повідомленнями, попередженнями, зверненнями,
претензіями, вимогами, скаргами, відповідями на такі листи, звернення, претензії, скарги, а
також іншими документами, що стосуються цього Договору. При цьому такі документи у
будь-якому випадку мають бути направлені відповідній Стороні-одержувачу не пізніше
наступного робочого дня, після якого вони направляються електронною поштою, шляхом їх
направлення на поштову адресу Сторони-одержувача або врученням повноважному
представнику Сторони-одержувача під підпис або кур’єром (кур’єрською службою доставки).
11.4. Датою отримання такої кореспонденції буде вважатися дата її одержання на
електронну адресу за умови подальшого особистого вручення або отримання поштою, або
п ’ятий календарний день від дати отримання поштовим кореспонденції відділенням зв'язку, в
якому обслуговується Сторона-відправник.
11.5. Сторони зобов'язуються повідомити одна одну про зміну будь-якої інформації та
даних, зазначених в цьому Договорі або додатках до цього Договору, у місячний строк після
настання таких змін, а для цілей виконання ст. 201.10 Податкового Кодексу України, про зміну
статусу платника ПДВ протягом 3 (трьох) календарних днів, що настають за днем, коли
змінилися дані платника податку.
11.6. Цей Договір є конфіденційним документом і відомості, що містяться в ньому, не
підлягають розголошенню, окрім випадків та в обсязі, що вимагається чинним законодавством
та Положенням або за письмовою згодою Сторін. Кожна із Сторін зобов'язується забезпечити
сувору конфіденційність інформації при виконанні цього Договору і вжити відповідні заходи
для її нерозголошення. Передача вказаної інформації юридичним і фізичним особам, які не
мають відношення до цього Договору, її публікація або розголошування іншими способами
або методами може мати місце тільки при письмовій згоді Сторін, незалежно від умов і строків
виконання цього Договору, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.
11.7. Сторони не мають право передавати повністю та (або) частково свої права та (або)
обов'язки за цим Договором третім особам.
11.8. У разі прийняття нових, внесення змін у чинні, набрання чинності окремих
положень або нормативно-правових актів у цілому, що впливають на відносини Сторін, що
регулюються цим Договором, Сторони зобов’язуються вчинити усі необхідні дії для
приведення цього Договору у відповідність до застосованих положень чинного законодавства
України або розірвати цей Договір та укласти новий, що відповідає застосованим
законодавчим вимогам.
11.9. Кожна із Сторін гарантує, що на момент укладання цього Договору, вона не є,
ніяким чином, обмеженою законом, чи будь-яким іншим нормативним чи правозастосовним
актом, судовим рішенням, або будь-яким іншим способом, який є передбаченим відповідним
діючим законодавством України, у своєму праві укладати цей Договір та виконувати всі
умови, визначені ним.
11.10. Відповідальність за наслідки підписання цього Договору неуповноваженою
особою покладається на відповідну Сторону цього Договору.
11.11. Сторони гарантують, що на момент підписання цього Договору, особи, які
підписують цей Договір як представники кожної із Сторін, наділені відповідними
повноваженнями і мають право на підписання цього Договору.
11.12. Сторони погоджуються з тим, що до цього Договору та його додатків у разі
необхідності можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною домовленістю Сторін.
11.13. У разі змін чинного законодавства України Сторони вносять відповідні зміни до
цього Договору, необхідні для усунення протиріч.
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11.14. У випадку внесення змін до цього Договору вони мають бути оформлені у вигляді
додаткової угоди (за виключенням повідомлень про зміну поштових та банківських реквізитів)
за підписами уповноважених осіб Сторін та скріплені їх печатками (за наявності).
У випадку зміни поштових чи банківських реквізитів однієї зі Сторін, остання
зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з дня такої
зміни. Таке повідомлення, підписане уповноваженою особою і головним бухгалтером та
скріплене печаткою (за наявності), стає частиною цього Договору лише за умови
безпосереднього його отримання іншою Стороною.
11.15. Права та обов'язки, що виникають за цим Договором у однієї із Сторін, не можуть
бути передані третій стороні.
11.16. Сторона не несе відповідальності по зобов'язаннях другої Сторони цього Договору
перед третіми особами або за збитки, які можуть бути заподіяні другою Стороною третій
особі.
12. А Н Т И К О РУ П Ц ІЙ Н Е ЗА С Т Е РЕ Ж Е Н Н Я
12.1. Кожна сторона гарантує, що її керівник та інші службові (посадові) особи, які
здійснюють повноваження щодо управління її діяльністю (заступники керівника, головний
бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління) (далі - керівні особи),
не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не були
засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також зобов’язується у разі виникнення
зазначених обставин негайно повідомляти про це одна одну у письмовій формі.
12.2. Сторони гарантують та зобов’язуються не здійснювати (як безпосередньо, так і
через третіх
осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення,
стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову
винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та
будь-які інші преференції працівникам сторін та особам, які пов’язані будь-якими
відносинами з сторонами, що є відповідальними за умови поставки, реалізацію, оплату товару
та виконання інших зобов’язань, передбачених цим Договором, включаючи їх родичів та
інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з
використанням наданих їм повноважень в інтересах будь-якої сторони, та/або в інтересах
третіх осіб і всупереч інтересам сторін.
12.3. У разі надходження до будь-якої Сторони, вимог чи пропозицій про отримання
матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошової
винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та
будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з використанням
наданих їм повноважень на користь контрагента, останній зобов'язаний негайно повідомити
іншу Сторону про такі факти.
12.4. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантій, зазначених в цій статті
цього Договору, така Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки,
спричинені таким порушенням.
13. ДО Д А ТКИ
Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:
Додаток №1 Форма Щомісячної угоди продажу електричної енергії.
Додаток №2 Форма Акта купівлі-продажу електричної енергії.
Додаток №3 Форма інформації щодо погодинних фактичних обсягів електричної енергії,
необхідних для задоволення потреб побутових споживачів за розрахунковий період.
Додаток №4 Форма інформації щодо погодинних фактичних обсягів електричної енергії,
необхідних для задоволення потреб побутових споживачів за розрахунковий період по
окремим ОСР та ОСП.
Додаток №5 Форма інформації щодо погодинних обсягів відхилення даних Щомісячної угоди
продажу електричної енергії від фактичних обсягів у розрахунковому періоді.
Додаток №6 Форма Акта купівлі-продажу додаткових обсягів електричної енергії з метою
належного виконання Сторонами Положення щодо купівлі-продажу електричної енергії в
обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів.
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Додаток №7 Форма інформації щодо фактичної вартості електричної енергії, яка була
продана Г аран тован им покупцем та куплена Е лектроп остачальн и ком в розрахунковому
періоді.
Додаток №8 Форма Угоди щодо купівлі-продажу додаткових обсягів електричної енергії з
метою виконання Сторонами Положення.
Додаток №9 Форма Розрахунку ціни електричної енергії, за якою Г аран товани й покупець
здійснює продаж постачальникам універсальних послуг згідно із постановою Кабінету
Міністрів України від 05.06.2019 № 483 (із змінами і доповненнями).
Додаток №9а Форма Розрахунку ціни на електричну енергію, за якою гарантований покупець
здійснює продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг по відповідному
ОСР згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 (із змінами і
доповненнями) на території оператора системи розподілу.
Додаток №9б Форма Розрахунку вартості електричної енергії, спожитої населенням у
розрахунковому періоді, обчисленої з використанням фіксованих цін на рівні тарифів на
електричну енергію для побутових споживачів (з урахуванням тарифів, диференційованих за
періодами часу), які діяли станом на 30 червня 2019 року, з урахуванням фактичних обсягів
споживання електроенергії побутовими споживачами, грн.
14. П ІД П И С И , Ю РИ Д И Ч Н І А Д РЕСИ ТА Б А Н К ІВ С Ь К І РЕ К В ІЗИ Т И С Т О РІН
Д П "Г аран тован и й п окупець”
А дреса:______________________________

_____________________________________
А дреса:______________________________

ЄДРПОУ
_________
ІПН
______________________
EIC-Код
_______________________
П/р із спеціальним режимом використання
№ _______________________________ у

ЄДРПОУ
_________
ІПН
_______________________
EIC-Код
______________________
П/р із спеціальним режимом використання
№ _______________________________ у

МФО
_________
П/р № ___________________________ у

МФО
_________
П/р № ___________________________ у

МФО
Телефон:
Факс:

МФО
Телефон:
Факс:

(посада)

(посада)

____ / _

(підпис)

М.П.

____ /_

(П.І.П/ б)

(підпис)

М.П.

(П.І.П/ б)
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Додаток 1 до Примірного договору

Щомісячна угода продажу електричної енергії №________
до договору від «__ » ________ 20__ року №______
м. Київ

____________ 20__року

Державне підприємство "Гарантований покупець” (далі - Гарантований покупець), що діє на підставі
ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця та має статус
платника податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до Податкового кодексу України в особі
_______________________________________________ , який діє на підставі_________________________ ,
з однієї сторони, та
(далі - Електропостачальник), що діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з
постачання електричної енергії споживачу та має статус платника податку на прибуток за базовою (основною)
ставкою
відповідно
до
Податкового
кодексу
України,
в
особі
__________________________________________________________________ ,
який
діє
на
підставі_________________________________________________________ , з іншої сторони, що спільно
іменуються Сторонами, уклали цю Щомісячну угоду продажу електричної енергії н а __________20_року до
договору купівлі-продажу електричної енергії від______ № __________ про наступне:
1.

Прогнозна ціна за 1 МВт*год. електричної енергії, що продається Гарантованим покупцем
Електропостачальнику, становить:______ грн., крім того ПДВ______ грн., разом______ грн.

2. Прогнозний обсяг електричної енергії, що підлягає продажу з 00:00 годин_____20__року по 24:00 годин
____ 20__року, становить______ МВт*год.
3.

Прогнозна вартість електричної енергії, що буде продана Гарантованим
покупцем
Електропостачальнику в період з ____ 20__року по_____ 20__року, становить:______ грн., крім того
ПДВ______ грн., разом________грн.

4. [інші умови за наявності].
5. Дана Щомісячна угода продажу електричної енергії є невід’ємною частиною договору купівлі-продажу
електричної енергії від_________№ __________ .

Д П "Г аран тован и й покупець"
(посада)

(підпис)

М.П.

(посада)

(П.І.П/ б)

(підпис)

М.П.

(П.І.П/ б)

Д П "Г аран тован и й покупець"
(посада)
___________/_________________ /
(підпис)
М.П.
(П.І.П/ б)

(посада)
___________/_________________ /
(підпис)
М.П.
(П.І.П/ б)

Додаток до Щомісячної угоди
продажу електричної енергії
в ід _________ №_____________

Погодинні обсяги купівлі-продажу електричної енергії
Календарний місяць _______
Торгівельна зо н а __________
Всього за місяць, (МВт*год.)

День
календарного
місяця

Всього за день,
(МВт*год)

Година доби
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

31

Д П "Г аран тован и й п окупець”
(посада)

(підпис)

/
М.П.

(посада)

(П.І.П/ б)

/

(підпис)

/
М.П.

(П.І.П/ б)

/

Д П "Г аран тован и й п окупець”
(посада)

(підпис)

/
М.П.

(посада)

(П.І.П/ б)

/

(підпис)

/
М.П.

(П.І.П/ б)

/

Додаток 2 до Примірного договору

АК Т
купівлі-продаж у електроенергії
між ДП "Г ар ан то ван и й покупець” (код ЄД РП О У 43068454) та
Е лектроп остачальн и ком ______________ (код Є Д Р П О У ___________ )
з а _________________ 20______року.
(місяць)

м. Київ

"__ " ______________ 20__ року.

№ договору

Дата договору

1

2

Обсяг
електроенергії,
МВт*год.
3

ДП "Г аран тован и й покупець"

Ціна (без ПДВ)
грн./ МВт*год.
4

Вартість
електроенергії (без
ПДВ),грн.
5

Податок
на додану вартість,
грн.
6

___________________________
(назва Електропостачальника)

(посада керівника)

(посада керівника)

(підпис)

(П .І.П/б)

(підпис)

М .П.

(П .І.П/б)

М.П.

ДП "Гарантований покупець"
(посада)

(підпис)

М.П.

(посада)

(П.І.П/б)

(підпис)

М.П.

(П.І.П/б)

Загальна вартість
електроенергії (з ПДВ),
грн.
7

Додат ок 3 до Примірного договору

Погодинні фактичні обсяги електричної енергії,
необхідні для задоволення потреб побутових споживачів за розрахунковий період
до договору від «___ » ________ 20__ року № _______
Розрахунковий місяць __________
Торгівельна зо н а __________
Всього за розрахунковий місяць, (М Вт*год.)__________

Доба
розрахунков
ого місяця

Всього за добу,
МВт* год

Година доби
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1
31
Всього за розрахунковий місяць, МВт*год.

У т.ч. загальні обсяги споживання побутовими споживачами на території здійснення ліцензованої
діяльності ОСР/ОСП, де Електропостачальник здійснює постачання електричної енергії побутовим
споживачам за розрахунковий місяць становить:_____________________________________________
№
п/п

Найменування оператора системи розподілу/ОСП

Обсяг
споживання
побутовими
споживачами
за
розрахунковий
місяць, МВт*год.

1
n
Всього за розрахунковий місяць, МВт*год.

(найменування Електропостачальника)
(посада)
______________ /_________________ /
(підпис)
М.П.
(П.І.Б)

ДП "Г аран тован и й покупець"
(посада)

(підпис)

М.П.

(посада)

(П.І.П/ б)

(підпис)

М.П.

(П.І.П/ б)

Додат ок 4 до Примірного договору

Погодинні фактичні обсяги електричної енергії,
необхідні для задоволення потреб побутових споживачів за розрахунковий період
п о __________________________________________________
найменування ОСР/ОСП
до договору від «___ » ________ 20__ року № _______
Розрахунковий місяць __________
Торгівельна зо н а __________
Всього за розрахунковий місяць, (М Вт*год.)__________

Доба
розрахунков
ого місяця

Всього за добу,
МВт* год

Година доби
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1
31
Всього за розрахунковий місяць, МВт*год.

(найменування Електропостачальника)

(підпис)

(посада)
/
М.П.

(найменування ОСР/ОСП)
/

(П.І.Б)

(підпис)

(посада)
/
М.П.

/
(П.І.Б)

ДП "Г аран тован и й покупець"
(посада)

(підпис)

/
М.П.

(посада)

(П.І.П/ б)

/

(підпис)

/
М.П.

(П.І.П/ б)

/

Додат ок 5 до Примірного договору

Погодинні обсяги відхилення прогнозних даних і
від___________________ №______
від даних фактичних обсягів у розрахунковому періоді
20__року №_

до договору від «___ »
між ДП "Г аран тован и й покупець” т а __
Календарний місяць
Торгівельна зо н а ___
Всього за місяць, (МВт*год)

День
календарного
місяця

Всього за день,
(МВт*год)

Година доби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

31

ДП "Г ар ан то ван и й покупець"
(посада)

(підпис)

/
М.П.

(посада)

(П.І.П/ б)

(підпис)

/
М.П.

(П.І.П/ б)

ДП "Г аран тован и й покупець"
(посада)
__________ /_________________ /
(підпис)
М.П.
(П.І.П/ б)

(посада)
___________/_________________ /
(підпис)
М.П.
(П.І.П/ б)

Додаток 6 до Примірного договору
АК Т
купівлі-продаж у додаткових обсягів електроенергії
між ДП "Г аран товани й покупець” (код ЄДРП ОУ 43068454) та
Е лектроп остачальн и ком ______________ (код Є Д Р П О У ___________ )
з а _________________ 20______року.
(місяць)

м. Київ

"__ " ______________ 20__ року.

№ договору

Дата договору

1

2

Обсяг
електроенергії,
МВт*год.
3

ДП "Г аран тован и й п окупець”

Ціна (без ПДВ),
грн./ МВт*год.
4

Вартість
електроенергії (без
ПДВ), грн.
5

Податок
на додану вартість,
грн.
6

___________________________
(назва Електропостачальника)

(посада керівника)

(посада керівника)

(підпис)

(П .І.П/б)

(підпис)

М .П.

(П .І.П/б)

М.П.

ДП "Г аран тован и й покупець"
(посада)

(підпис)

М.П.

(посада)

(П.І.П/б)

(підпис)

М.П.

(П.І.П/б)

Загальна вартість
електроенергії (з ПДВ),
грн.
7

Додат ок 7 до Примірного договору

Фактична вартість електричної енергії, яка була продана Г арантованим
покупцем та куплена Електропостачальником у розрахунковому періоді
до договору від «___ » ________ 20__ року № _______
між ДП "Г аран тован и й покупець" т а _______________________________________________
Календарний місяць __________
Торгівельна зо н а __________
Загальна вартість електричної енергії у розрахунковому періоді_____________грн. (без ПДВ)
Вартість,
грн. (без ПДВ)

День
календарного
місяця

Всього за день,
грн. (без ПДВ)

Година доби
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24

1

31

_____________________________

Д П "Г ар ан то ван и й покупець"

(посада)

(посада)

__________ /_________________ /
(підпис)
М.П.
(П.І.П/ б)

_________________ /_________________ /
(підпис)
М.П.
(П.І.П/ б)

ДП "Г аран тован и й покупець"
(посада)
(підпис)

/
М.П.

(посада)
(П.І.П/ б)

/

(підпис)

/
М.П.

(П.І.П/ б)

Додат ок 8 до Примірного договору

У года щодо купівлі-продаж у додаткових обсягів електри чн ої енергії
за (зазначити за який період) з метою ви кон ан ня С торонами П олож ення № __
м .Київ

____________ 20__року

Державне підприємство "Гарантований покупець" (далі - Гарантований покупець), що діє на підставі
ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця та має статус
платника податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до Податкового кодексу України в особі
_______________________________________________ , який діє на підставі_______________________
з однієї сторони, та
(далі - Електропостачальник), що діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з
постачання електричної енергії споживачу та має статус платника податку на прибуток за базовою (основною)
ставкою
відповідно
до
Податкового
кодексу
України,
в
особі
__________________________________________________________________ ,
який
діє
на
підставі_________________________________________________________ , з іншої сторони, що спільно
іменуються Сторонами, уклали цю Угоду щодо купівлі-продажу додаткових обсягів електричної енергії на
____________ 20_ року до договору купівлі-продажу електричної енергії від ______ № __________ про
наступне:
1. Ціна за 1 МВт*год. електричної енергії, що продається Гарантованим
Електропостачальнику, становить:______ грн., крім того ПДВ______ грн., разом______ грн.

покупцем

2. Обсяг електричної енергії, що підлягає продажу з 00:00 годин____ 20__року по 24:00 годин_____ 20_
року, становить______ МВт*год. •
3. Вартість електричної енергії, що буде продана Гарантованим покупцем Електропостачальнику в
період з ____ 20__року по_____ 20__року, становить:______ грн., крім того ПДВ______ грн., разом______
грн.
4. [інші умови за наявності].
5. Дана Угода є невід’ємною частиною договору купівлі-продажу електричної енергії від _______
№ __________ .

ДП "Г аран тован и й покупець"
(посада)

(підпис)

М.П.

(посада)

(П.І.П/ б)

(підпис)

М.П.

(П.І.П/ б)

ДП "Г аран тован и й покупець"
(посада)

(посада)

__________/________________ /

__________/________________ /

(підпис)

(підпис)

М.П.

(П.І.П/ б)

М.П.

(П.І.П/ б)

Додаток до Угоди
в ід _________ № _

Погодинні обсяги купівлі-продажу електричної енергії
Календарний місяць _______
Торгівельна зона ___________
Всього за місяць, (МВт*год.-)

День
календарного
місяця

Всього за день,
(МВт*год)

Година доби
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

31

ДП "Г аран товани й покупець"

_____________________________________

(посада)

(посада)

_________________ /_________________ /
(підпис)
М.П.
(П.І.П/ б)

_________________ /_________________ /
(підпис)
М.П.
(П.І.П/ б)

ДП "Г аран тован и й покупець"
(посада)

(підпис)

/
М.П.

(посада)
/
(П.І.П/ б)

(підпис)

/
М.П.

(П.І.П/ б)

Додат ок 9 до Примірного договору
до договору
від «__ » __
року №___

(
—

Відповідно до пункту 7 Положення про покладення спеціальних обов'язків на
учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року №483 (із змінами і доповненнями)
_________________ РО ЗРА Х У Н О К
(прогнозний / ф актичний)
(повна назва П У П )

ціни електричної енергії, за якою гарантован ий покупець здійснює продаж
п остачальни кам універсальних послуг згідно із постановою Кабінету М іністрів У країни
від 05.06.2019 № 483 (із змінами і доповненнями)
н а _________________ 20__року
(розрахунковий період)

Найменування

Обсяг електричної
енергії, спожитої
населенням за
розрахунковий період
на території ОСР,
МВт*год.^

Ціна на електричну енергію, за
якою постачальник
універсальних послуг здійснює
продаж електричної енергії на
території оператора систем
розподілу, грн./МВт*год.

2

3

1
Повне найменування
ОСР (1)
Повне найменування
ОСР (2)

Вартість
електричної енергії,
за якою
постачальник
універсальних
послуг здійснює
продаж електричної
енергії, грн.
4

Повне найменування
ОСР (n)
ВСЬОГО:
Ціна на електричну енергію, за якою гарантований покупець здійснює продаж
електричної енергії постачальникам універсальних послуг (розрахункова),
грн./МВт*год. (підсумок графи 4 / підсумок графи 2)

(посада керівника)

(підпис)

М.П.

(П.І.Б.)

(підпис)

М.П.

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

(П.І.Б. виконавця, телефон, е-пошта, підпис)-----ДП "Г аран тован и й покупець"
(посада)

(посада)

__________/________________ /

__________/________________ /

(підпис)

(підпис)

М.П.

(П.І.П/ б)

М.П.

(П.І.П/ б)

Додат ок 9а до Примірного договору
(повна назва О СР)

РО ЗРА Х У Н О К
(прогнозний / ф актичний)

ціни на електричну енергію, за якою гарантован ий покупець здійснює продаж
електри чн ої енергії п остачальни кам універсальних послуг по відповідному О СР
згідно із постановою Кабінету М іністрів У країн и від 05.06.2019 № 483 (із змінами і
доповненнями) на території оператора системи розподілу
н а __________________ 20__року
(розрахунковий період)

до договору від_______________ №

1

2
3
4

5

6

7

Вартість електричної енергії,
спожитої населенням з
урахуванням компенсації втрат від
(назва періоду, що передував попередньому
постачання електроенергії за
розрахунковому місяцю)
тарифам, диференційованими за
періодами часу, грн.
Обсяг електричної енергії, спожитої
(назва періоду, що передував попередньому
населенням, МВт*год.
розрахунковому місяцю)
Ціна на електричну енергію для
(рядок 1 / рядок 2)
побутових споживачів,
грн./МВт*год.
Тариф на послуги з передачі
електричної енергії на
20
року*, грн./МВт*год.
Тариф на послуги з розподілу
електричної енергії на
20
року*, грн./МВт*год/
Тариф на послуги постачальника
універсальних послуг на
20
року*, грн./МВт*год/
Ціна на електричну енергію, за
якою гарантований покупець
здійснює продаж електричної
(рядок 3 - рядок 4 - рядок 5 - рядок 6)
енергії постачальникам
універсальних послуг по
відповідному ОСР, грн./МВт*год/
Примітка. * - назва розрахункового періоду
(посада керівника)

(підпис)

М.П.

(П.І.Б.)

(П.І.Б. виконавця, телефон, е-пошта, підпис)
ДП "Г аран тован и й п окупець”
(посада)
(підпис)

/
М.П.

(посада)
(П.І.П/ б)

/

(підпис)

/
М.П.

(П.І.П/ б)

Додат ок 9б до Примірного договору

(повна назва ОСР)

РОЗРАХУНОК*
(прогнозний / ф актичний)

вартості електричної енергії, спож итої населенням у розрахунковому періоді,
обчисленої з ви кори станн ям ф іксованих цін на рівні тариф ів на електричну енергію
для побутових спож ивачів (з урахуванням тариф ів, диф еренційованих за періодами
часу), я к і діяли станом на 30 червн я 2019 року, з урахуванням ф актичних обсягів
спож ивання електроенергії побутовими спож ивачами, грн.
(назва періоду, що передував попередньому розрахунковому місяцю)
до договору від______________ № __________________

Не у 30-км зоні

І. В артість електричної енергії, спож итої населенням у розрахунковому періоді
Вартість
Обсяги електричної
електричної
енергії, спожитої іВстановлені
енергії, спожитої
тою тарифною
групою населення у
тарифи на
i-тою тарифною
електричну
групою населення,
періоді, що
передував
енергію для
грн./МВт*год.
Категорії споживачів (тарифні групи)*
попередньому
населення станом
(із заокругленням
розрахунковому
до двох знаків
на
30.06.2019р.***,
після коми)
періоді, МВт*год/
(із заокругленням до
грн/МВт*год.(графа 1 x графа
трьох знаків після
2), грн
_______коми)_______
А
Населення (у тому числі яке проживає в
житлових будинках, обладнаних
кухонними електроплитами) (у тому числі
в сільській місцевості):________________
до 100 кВтгод (включно)
понад 100 кВтгод
Населення, яке проживає в житлових
будинках (у тому числі в житлових
будинках готельного типу, квартирах та
гуртожитках), обладнаних у
встановленому порядку
електроопалювальними установками (у
тому числі в сільській місцевості):_____
у період з 01 травня по 30 вересня (включно):

до 100 кВтгод (включно)
понад 100 кВтгод
у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

до 3000 кВтгод (включно)
понад 3000 кВтгод
Населення, яке проживає в
багатоквартирних будинках, не
газифікованих природним газом і в яких
відсутні або не функціонують системи
централізованого теплопостачання (у тому
числі в сільській місцевості):____________
у період з 01 травня по 30 вересня (включно):

до 100 кВтгод (включно)
понад 100 кВтгод
у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

до 3000 кВтгод (включно)
понад 3000 кВтгод
Багатодітні сім’ї, прийомні сім’ї та дитячі
будинки сімейного типу_______________

1

2

3

У 30-км зоні

Населення (у тому числі яке проживає в
житлових будинках, обладнаних
кухонними електроплитами) (у тому числі
в сільській місцевості):
до 100 кВтгод (включно)
понад 100 кВтгод
Населення, яке проживає в житлових
будинках (у тому числі в житлових
будинках готельного типу, квартирах та
гуртожитках), обладнаних у
встановленому порядку
електроопалювальними установками (у
тому числі в сільській місцевості):
у період з 01 травня по 30 вересня (включно):

до 100 кВтгод (включно)
понад 100 кВтгод
у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

до 3000 кВтгод (включно)
понад 3000 кВтгод
Населення, яке проживає в
багатоквартирних будинках, не
газифікованих природним газом і в яких
відсутні або не функціонують системи
централізованого теплопостачання (у тому
числі в сільській місцевості):
у період з 01 травня по 30 вересня (включно):

до 100 кВтгод (включно)
понад 100 кВтгод

У 30-км зоні

Не у 30-км зоні

у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

до 3000 кВтгод (включно)
понад 3000 кВтгод
Багатодітні сім’ї, прийомні сім’ї, дитячі
будинки сімейного типу
Населення, яке розраховується з
енергопостачальною організацією за
загальним розрахунковим засобом обліку
та об’єднане шляхом створення юридичної
особи, житлово-експлуатаційні організації,
крім гуртожитків
Гуртожитки (які підпадають під
визначення «населення, яке
розраховується з енергопостачальною
організацією за загальним розрахунковим
засобом обліку»)
Населення, яке розраховується з
енергопостачальною організацією за
загальним розрахунковим засобом обліку
та об’єднане шляхом створення юридичної
особи, житлово-експлуатаційні організації,
крім гуртожитків
Гуртожитки (які підпадають під
визначення «населення, яке
розраховується з енергопостачальною
організацією за загальним розрахунковим
засобом обліку»)
Усього

1

ІІ. Вартість електричної енергії, спожитої населенням з урахуванням компенсації втрат від постачання
електроенергії за тарифам, диференційованими за періодами часу_______________
Вартість електричної енергії, спожитої
(підсумок графи 4)
населенням , грн.

2

3

Сума компенсації втрат від постачання
електроенергії населенню, яке
розраховується за тарифами,
диференційованими за періодами часу, за
період, що передував попередньому
розрахунковому місяцю, грн.
Вартість електричної енергії, спожитої
населенням з урахуванням компенсації
втрат від постачання електроенергії за
тарифам, диференційованими за
періодами часу, грн.

(рядок 1 - рядок 2)

Примітки:
* у разі наявності споживачів (населення) електричної енергії 1 класу напруги розрахунок
здійснюється для кожного класу окремо;
** категорії споживачів можуть змінюватися відповідно до чинних нормативно-правових
актів;

*** без урахування ПДВ.

(посада керівника)

ДП "Г аран тован и й покупець”
(посада)
_________________ /_________________ /
(підпис)
М.П.
(П.І.П/ б)

(підпис)

М.П.

(П.І.Б.)

_____________________________________
(посада)
_________________ /_________________ /
(підпис)
М.П.
(П.І.П/ б)

