ДОГОВІР №
про постачання електричної енергії споживачу
Місто Київ

___ _________ 2022 року

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СОЛІПАУЕР» (скорочене найменування - ТОВ «СОЛІПАУЕР»), ЕІС-код 62X022490755591H,
юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства України, має статус платника
податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України, діє на
підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії
споживачу (Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг № 1689 від 06.10.2021р.), в особі директора Оржеля Олексія
Анатолійовича, що діє на підставі Статуту;
Споживач: особа, фізична або юридична, що має наміри купувати електричну енергію у Постачальника
за умовами цього Договору, яка акцептувала (оформила та підписала) Заяву – приєднання та Комерційну
пропозицію, та за умови подання (наявності) документів, визначених Постачальником (у разі укладання цього
договору у паперовій формі необхідно вказати: найменування/назва споживача, скорочене найменування, статус
платника податку на прибуток, посада, ПІБ, повноваження особи, що підписує договір від імені споживача),

в подальшому разом іменовані як «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,
керуючись Законом України «Про ринок електричної енергії», Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018
№ 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» (далі – Правила
роздрібного ринку), Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил
ринку» (далі – Правила ринку), Постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 310 «Про
затвердження Кодексу систем розподілу» (далі – Кодекс систем розподілу), Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг від 14.03.2018 № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі» (далі – Кодекс
системи передачі), Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 311 Про затвердження Кодексу
комерційного обліку електричної енергії» (далі – Кодекс комерційного обліку), Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг від 28.12.2018 № 2118 “Про затвердження Тимчасового порядку визначення обсягів
купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та
операторами систем розподілу на перехідний період” (далі - Постанова №2118), іншими
нормативно-правовими актами України (далі – законодавство України),
уклали цей договір про постачання електричної енергії споживачу (далі – Договір) про
наступне:
1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір про постачання електричної енергії споживачу встановлює порядок та умови
постачання електричної енергії як товарної продукції Споживачу Постачальником.
1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до законодавства України.
1.3. Терміни та визначення, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у значеннях,
визначених законодавством України.
1.4. Споживач із укладанням цього Договору підтверджує, що Постачальник ознайомив його із
Правилами ринку, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, Кодексом систем
розподілу, Кодексом системи передач в обсязі, достатньому прозоро та доступно розуміти права
та обов’язки Споживача, умови постачання електричної енергії Споживачу, порядок зміни
електропостачальника Споживачем.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим Договором Постачальник постачає (продає) електричну енергію Споживачу для
забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач приймає (споживає) електричну

енергію та оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та
здійснює інші платежі за умовами цього Договору.
2.2. Споживач підтверджує та гарантує:
2.2.1. наявність укладеного в установленому порядку з оператором системи розподілу (передачі)
договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого Споживач набуває право отримувати
послугу з розподілу електричної енергії, що є обов'язковою умовою для постачання електричної
енергії Споживачу;
2.2.2. комерційний облік електричної енергії відповідає вимогам законодавства України.
3.
УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
3.1. Постачання електричної енергії Споживачу здійснюється за умовами цього Договору та
відповідно до Заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії, що
складається та надається Споживачем за формою Додатку №1 до цього Договору (далі – Заяваприєднання), та Комерційної пропозиції до договору про постачання електричної енергії
споживачу (Додаток № 2 до цього Договору) (далі – Комерційна пропозиція).
3.2. Споживач має право вільно змінювати Постачальника на іншого відповідно до процедури,
визначеної законодавством України, та за умовами цього Договору.
3.3. Початок постачання електричної енергії Постачальником Споживачу та період постачання
електричної енергії визначається в Заяві-приєднання та Комерційній пропозиції, за умови
надання Споживачем даних щодо договірних обсягів споживання:
3.3.1 споживач електричної енергії щодо площадок вимірювання (точок комерційного обліку),
віднесений до групи «б» згідно з Постановою №2118, надає дані про планові обсяги споживання
електричної енергії до 20 числа кожного місяця, який передує розрахунковому місяцю;
3.3.2. споживач електричної енергії щодо площадок вимірювання (точок комерційного обліку),
віднесених до групи «а» згідно з Постановою № 2118 надає дані про планові обсяги споживання
до 20 числа кожного місяця, який передує розрахунковому місяцю, за формою Додатку №3
«Графік погодинного планового обсягу», що є невід’ємною частиною цього Договору.
3.4. Коригування договірних обсягів споживання електричної енергії у розрахунковий період
допускається, якщо Споживач надав Постачальнику заявку про зміни (зменшення/збільшення)
обсягів споживання електричної енергії не пізніше ніж за 2 (два) робочих днів до моменту
очікуваних змін договірних обсягів споживання електричної енергії.
3.5. Передача електричної енергії від Постачальника до Споживача, оформлюється актом
купівлі-продажу відповідно до вимог законодавства України.
4.
ЯКІСТЬ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
4.1. Постачальник забезпечує безперервне постачання електричної енергії Споживачу на період
постачання електричної енергії в порядку, передбаченому цим Договором.
4.2. Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії Споживачу Постачальник
зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що забезпечують
задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачем за умови дотримання
останнім умов цього Договору та законодавства України.
4.3. Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються
Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про
умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що
надаються, надання роз’яснень положень актів законодавства України, якими регулюються
відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість
вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.
4.4. Споживач має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної
якості надання послуг Постачальником. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію
Споживачу за недотримання показників комерційної якості надання послуг Постачальником у
порядку, затвердженому Регулятором, проінформувати Споживача про надання йому
компенсації відповідно до законодавства України.
5.
ЦІНА, ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ОПЛАТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
5.1. Ціна електричної енергії за 1 кВт.год визначається у Комерційній пропозиції.
5.2. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.

5.3. Оплата за електричну енергію здійснюється Споживачем у строки та в порядку відповідно
до Комерційної пропозиції, що узгоджена ним. Якщо день оплати припадає на небанківський
день (святковий або вихідний або неробочий), Споживач здійснює оплату не пізніше останнього
банківського дня, що передує дню оплати, передбаченого Комерційною пропозицією.
5.4. Зміна ціни електричної енергії допускається Сторонами, якщо це викликано змінами
регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або тарифу на послуги з розподілу
електричної енергії тощо) та/або змінами формування ціни електричної енергії та/або змінами
умов постачання електричної енергії, відповідно до законодавства України,
про що
Постачальник повідомляє Споживача за умовами цього Договору.
5.5. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором у строки, передбачені Комерційною
пропозицією, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної
енергії Споживачу у порядку, визначеному законодавством України.
5.6. Розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України (гривнях) на
банківські рахунки за реквізитами, що визначаються у Розділі 16 цього Договору:
5.6.1. Споживач здійснює розрахунки за електричну енергію на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання Постачальника, що затверджений Регулятором;
5.6.2. Споживач зобов’язується у призначенні платежу вказувати номер цього Договору, який
присвоює йому Постачальник;
5.6.3. Споживач має право здійснювати оплату у будь-який спосіб відповідно до законодавства
України, спосіб оплати визначається Комерційною пропозицією;
5.6.4. Оплата вважається здійсненою Споживачем належним чином, якщо на банківський
рахунок Постачальника зараховані кошти, що підлягають оплаті Споживачем за умовами цього
Договору.
5.7. Споживач має право здійснювати оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії
безпосередньо оператору системи розподілу/передачі або через Постачальника. Спосіб та
порядок оплати за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії визначається в Заявіприєднання Споживачем.
5.8. Вартість електричної енергії розраховується Постачальником із врахуванням податку на
додану вартість (ПДВ) відповідно до законодавства України, у цьому випадку:
5.8.1. Постачальник зобов'язується складати зведені податкові накладні та розрахунки
коригування до податкових накладних, інші податкові документи, передбачені законодавством
України, в електронній формі, а також реєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних
у порядку та в строки, встановлені Податковим Кодексом України;
5.8.2. Споживач зобов’язується зареєструвати податкові документи у Єдиному реєстрі
податкових накладних після їх отримання від Постачальника у порядку та в строки, встановлені
Податковим Кодексом України, у випадках, коли цей обов’язок покладено на нього Податковим
Кодексом України.
5.8.3. Не здійснення Споживачем перевірки податкових накладних або розрахунків коригування,
наданих Постачальником протягом звітного періоду, у строк, визначений законодавством
України, є відповідальністю Споживача.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧА
6.1. Споживач має право:
6.1.1. отримувати електричну енергію за умовами цього Договору із забезпеченням рівня якості
комерційних послуг відповідно до вимог стандартів якості надання послуг, затверджених
Регулятором;
6.1.2. безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та обов’язків, інформацію про
ціну електричної енергії, порядок оплати спожитої електричної енергії, а також іншу інформацію,
що має надаватись Постачальником за умовами цього Договору та відповідно до законодавства
України;
6.1.3. звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням
цього Договору;
6.1.4. вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків та у випадку незгоди з
порядком розрахунків або розрахованою сумою, вимагати проведення звіряння/звірки
розрахунків та даних та/або оскаржувати їх в установленому законодавством України порядку та
за умовами цього Договору;

6.1.5. проводити звіряння фактичних розрахунків в установленому законодавством України
порядку з підписанням відповідного акту купівлі-продажу та/або акту звіряння розрахунків;
6.1.6. вільно обирати іншого електропостачальника та змінити Постачальника на іншого
електропостачальника в установленому законодавством України порядку та за умовами цього
Договору;
6.1.7. оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що
порушують права Споживача, та брати участь у розгляді скарг відповідно до законодавства
України та за умовами цього Договору;
6.1.8. отримувати відшкодування збитків від Постачальника, які понесені Споживачем у зв'язку
з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань та підтверджені
Споживачем відповідними документами, відповідно до законодавства України та за умовами
цього Договору;
6.1.9. достроково призупинити чи розірвати цей Договір у порядку та на підставах, визначених
законодавством України та за умовами цього Договору;
6.1.10. вимагати від Постачальника укладання змін та доповнень до цього Договору в письмовій
формі із підписанням уповноваженими особами та скріпленням печатками Сторін (за наявності).
6.2. Споживач має інші права, що передбачаються законодавством України та цим Договором.
6.3. Споживач зобов'язується:
6.3.1. забезпечувати своєчасну та повну оплату електричної енергії, що постачається
Постачальником та споживається Споживачем, за умовами цього Договору;
6.3.2. укласти в установленому порядку договір споживача про надання послуг з розподілу
електричної енергії з оператором системи розподілу для набуття права на правомірне
споживання електричної енергії та фізичну доставку електричної енергії до межі балансової
належності об'єкта/об’єктів Споживача;
6.3.3. раціонально використовувати електричну енергію та не допускати несанкціонованого
споживання електричної енергії, обережно поводитися з електричними пристроями;
6.3.4. використовувати отриману електричну енергію виключно для власного споживання;
6.3.5. не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку постачання електричної енергії новим
електропостачальником, якщо інше не узгоджено Сторонами, розрахуватися з Постачальником
за спожиту електричну енергію;
6.3.6. надавати забезпечення виконання зобов’язань з оплати за постачання електричної енергії у
випадку порушення ним порядку оплати згідно цього Договору та/або неможливості
оплатити/погасити заборгованість за постачання електричної енергії та/або у разі перебування
Споживача в процесі ліквідації чи банкрутства, відповідно до законодавства України;
6.3.7. безперешкодно допускати на свою територію та приміщення, де розташовані вузли обліку
електричної енергії, засоби вимірювальної техніки тощо, представників Постачальника після
пред'явлення ними службових посвідчень для звіряння показів щодо фактично спожитих обсягів
електричної енергії;
6.3.8. відшкодовувати Постачальнику збитки, які понесені ним у зв'язку з невиконанням або
неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, що покладені на
нього законодавством України та/або цим Договором;
6.3.9. до 20 (двадцятого) числа місяця, що передує розрахунковому періоду, надавати
Постачальнику дані/інформацію про планові (прогнозні) обсяги споживання електричної енергії
(пункти 3.3.1 та 3.3.2 цього Договору) на наступний розрахунковий період – календарний місяць,
електронною поштою (через електронні портали) Постачальнику як щомісячну заявку про
прогнозні обсяги споживання. Відхилення фактичного обсягу споживання електричної енергії за
розрахунковий період від обсягу, що заявлений Споживачем у щомісячній заявці про прогнозні
обсяги споживання (далі – допустиме відхилення ), допускається у розмірах, що визначається у
Комерційній пропозиції.
6.3.10. надавати Постачальнику дані про фактичні обсяги споживання електричної енергії у
розрахунковому періоді:
а) першого робочого дня кожного календарного місяця покази засобів вимірювання,
встановлених на об’єктах Споживача;
б) до п’ятого числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, дані, що підтверджені
оператором системи розподілу/передачі (скановані копії даних з електронного кабінету
Споживача, рахунків, відповідного акту тощо);

6.3.11. підписати акт купівлі-продажу електричної енергії із використанням кваліфікованого
електронного підпису до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця;
6.3.12. надати Постачальнику інформацію та документи, що підтверджують всі точки
розрахункового обліку електричної енергії Споживач із визначенням приладів диференційного
(погодинного) обліку споживання електричної енергії, автоматизованих систем комерційного
обліку електричної енергії (АСКОЕ), локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД),
які забезпечують погодинний облік всього спожитого Споживачем обсягу електричної енергії по
цих точках, а також перелік точок, що не обладнані АСКОЕ/ЛУЗОД, за запитом Постачальника;
6.3.13. забезпечувати конфіденційність даних, що отримуються від Постачальника, крім тих, на
які за законодавством України не розповсюджується режим конфіденційності.
6.4. Споживач має виконувати інші обов'язки, що покладені на Споживача відповідно до
законодавства України та за умовами цього Договору.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
7.1. Постачальник має право:
7.1.1. отримувати від Споживача плату за електричну енергію, що постачається Постачальником
Споживачу за умовами цього Договору;
7.1.2. контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
7.1.3. ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку та за
умовами, визначеними законодавством України та цим Договором;
7.1.4. безперешкодного доступу на об’єкт/об’єкти (територію та приміщення) Споживача, де
розташовані вузли обліку електричної енергії, засоби вимірювальної техніки тощо, для перевірки
показів щодо фактично використаних Споживачем обсягів електричної енергії;
7.1.5. проводити звіряння фактично використаних обсягів електричної енергії Споживачем з
підписанням Сторонами акту купівлі-продажу та/або акту звіряння;
7.1.6. отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв'язку
з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед
Постачальником, через дії чи бездіяльність Споживача, у тому числі за дострокове розірвання
цього Договору, перевищення допустимого відхилення обсягу споживання електричної енергії
та величини потужності за розрахунковий період відповідно до законодавства України та за
умовами цього Договору;
7.1.7. отримувати від оператора системи розподілу/передачі протягом розрахункового періоду
інформацію щодо обсягу/погодинного обсягу споживання електричної енергії Споживача;
7.1.8. вимагати забезпечення виконання зобов’язань з оплати за постачання електричної енергії
у випадку порушення Споживачем порядку оплати згідно умов цього Договору та/або
неможливості оплатити/погасити заборгованість за постачання електричної енергії та/або у разі
перебування Споживача в процесі ліквідації чи банкрутства, відповідно до законодавства
України;
7.1.9. зарахувати платіж Споживача як погашення існуючої заборгованості Споживача з
найдавнішим терміном її виникнення у випадках, визначених законодавством України.
7.2. Постачальник має інші права, передбачені законодавством України і цим Договором.
7.3. Постачальник зобов'язується:
7.3.1. забезпечувати належну якість надання послуг з постачання електричної енергії відповідно
до вимог законодавства України та цього Договору;
7.3.2. здійснювати нарахування, розрахунки і виставляти рахунки Споживачу за електричну
енергію, що поставляється Постачальником, відповідно до вимог та у порядку, визначеними
законодавством України та цим Договором;
7.3.3. складати, підписувати акт купівлі-продажу електричної енергії та рахунок за відповідний
розрахунковий період та надавати Споживачу до 10 (десятого) числа місяця, наступного за
розрахунковим періодом, якщо інше не передбачено Комерційною пропозицією;
7.3.4.надавати у виставленому Споживачу рахунку (або у додатках до нього) інформацію у
формі та у порядку, визначених Регулятором, відповідно до Правил роздрібного ринку;
7.3.5. надавати Споживачу інформацію про його права та обов’язки, ціни на електричну енергію,
порядок оплати за спожиту електричну енергію, порядок зміни діючого Постачальника, про
ефективне споживання електричної енергії та іншу інформацію відповідно до законодавства
України, за його запитом, безкоштовно;

7.3.6. інформувати/повідомити Споживача про зміну будь-яких умов Договору (у тому числі
зміну ціни) не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право
Споживача розірвати Договір. Якщо зміна умов Договору полягає у зміні ціни, викликаній
зміною її складової на плату послуг розподілу/передачі електричної енергії, повідомити Спожива
негайно після отримання повідомлення від оператора системи розподілу/передачі про це. Якщо
законодавством України передбачено інший порядок інформування/повідомлення Споживача,
застосовується порядок, визначений законодавством України.
7.3.7. надавати Споживачу безкоштовно платіжні документи (рахунки) на оплату електричну
енергію та форми звернень за його запитом;
7.3.8. приймати оплату за електричну енергію та послуги у будь-який спосіб, що передбачається
законодавством України та цим Договором;
7.3.9. здійснювати оплату послуг з розподілу електричної енергії оператору системи
розподілу/передачі у спосіб, передбачений Комерційною пропозицією;
7.3.10. розглядати в установленому законодавством України порядку звернення/запити
Споживача, зокрема з питань нарахувань за електричну енергію, і за наявності обґрунтованих
підстав - задовольняти його вимоги;
7.3.11. забезпечувати належну організацію роботи своїх підрозділів для можливості передачі та
обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього Договору;
7.3.12. здійснювати компенсацію та (або) відшкодування збитків Споживачу у разі недотримання
показників якості послуг, визначених Договором та Регулятором у розмірі та у порядку
відповідно до законодавства України;
7.3.13. забезпечувати конфіденційність даних, отриманих від Споживача, крім тих, на які за
законодавством України не розповсюджується режим конфіденційності;
7.3.14. у випадку оплати Споживачем послуги з розподілу електричної енергії через
Постачальника забезпечувати для оператора системи розподілу/передачі фінансові гарантії у
випадках, визначених законодавством України;
7.3.15. проінформувати Споживача протягом 3 (трьох) календарних днів від дати, коли
Постачальнику стало відомо про нездатність продовжувати постачання електричної енергії
Споживачу, про права Споживача:
- вибрати іншого електропостачальника та про наслідки невиконання цього;
- перейти до електропостачальника, на якого в установленому законодавством України порядку
покладені спеціальні обов’язки (постачальника «останньої надії»);
- на відшкодування збитків.
7.4. Постачальник зобов’язується виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства
України та цього Договору.
8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
8.1. Постачальник має право звернутися до оператора системи розподілу з вимогою про
відключення об’єкта/об’єктів Споживача від електропостачання у випадку порушення
Споживачем строків оплати за умовами цього Договору, у тому числі порушення строків за
графіком погашення заборгованості, якщо такий складено між Сторонами.
8.2. Припинення електропостачання не звільняє Споживача від обов'язку оплатити
заборгованість Постачальнику за цим Договором.
8.3. Відновлення постачання електричної енергії Споживачу може бути здійснено за умови
повного розрахунку Споживача за електричну енергію, що постачається за умовами цього
Договору.
8.4. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити постачання електричної енергії на
об'єкт/об’єкти Споживача для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного
переоснащення тощо, Споживач звертається до оператора системи розподілу та одночасно
повідомляє Постачальника про це.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.
9.2. За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за цим Договором Сторона, яка допустила
таке несвоєчасне виконання, має право нарахувати іншій Стороні пеню у розмірі подвійної

облікової ставки Національного банку України (НБУ), що діяла в період, за який сплачується
пеня, від суми несвоєчасно виконаного (невиконаного) грошового зобов’язання, за кожен день
прострочення. Якщо у Комерційній пропозиції визначено інші штрафні санкції (неустойка,
штраф, пеня) за невиконання зобов’язань, Сторонами застосовуються положення Комерційної
пропозиції.
9.3. Постачальник має право на відшкодування збитків Споживачем, а Споживач зобов’язується
відшкодувати завдані ним збитки у разі:
- відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до свого об'єкта/об’єктів;
- відмови Споживача прийняти (купити) замовлені ним обсяги електричної енергії;
- накладення штрафних санкцій (неустойки, штрафів, пені) на Постачальника внаслідок
неправомірних дій Споживача;
- в інших випадках, визначених цим Договором та законодавством України.
9.4. Споживач має право на відшкодування збитків Постачальником, а Постачальник
зобов’язується відшкодувати завдані ним збитки у разі:
- припинення постачання електричної енергії Споживачу оператором системи
розподілу/передачі внаслідок неправомірної вимоги Постачальника;
- в інших випадках, визначених цим Договором та законодавством України.
9.5. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у передачі або розподілі електричної енергії,
які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку системи передачі та/або
системи розподілу електричної енергії, що сталися з вини відповідального оператора системи
розподілу, оператора системи передачі або третіх осіб.
9.6. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також
відшкодування збитків, встановлюється законодавством України.
9.7. У разі нарахування будь-якою Стороною штрафних санкцій (неустойки, штрафів, пені),
збитків, що передбачено умовами цього Договору, Сторона, що має оплатити штраф та/або
пеню, зобов’язується перерахувати їх протягом 10 днів з дня отримання вимоги іншої Сторони
про це на банківський рахунок відповідної Сторони.
9.8. Нарахування штрафних санкцій та збитків на відшкодування є правом Сторони, а не
обов’язком, якщо інше не передбачено законодавством України.
10. ПОРЯДОК ЗМІНИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИКА
10.1. Зміна постачальника електричної енергії здійснюється за процедурою зміни постачальника,
встановленою законодавством України, зокрема Правилами роздрібного ринку.
10.2. Споживач має право безоплатно обирати та змінювати електропостачальника.
10.3. Споживач має право змінити електропостачальника на наступний розрахунковий період
шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим
електропостачальником, принаймні за 21 календарний день до такої зміни, вказавши дату або
період такої зміни (початок дії нового договору про постачання електричної енергії), про що
повідомляє Постачальника.
11. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
11.1. Усі спори та розбіжності , які виникають між Сторонами за цим Договором, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами.
11.2. Якщо спори та розбіжності між Сторонами не врегульовано шляхом переговорів, Споживач
має право, за його вибором, звернутися:
11.2.1 до уповноваженої особи по роботі із споживачами електричної енергії Постачальника
згідно з Положенням про Інформаційно консультаційний центр по роботі із споживачами
електричної енергії, затвердженим постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 12 березня 2009 року № 299, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 6 квітня 2009 року за № 308/16324 (із змінами) (далі - Положення про ІКЦ) за
адресою: Україна, 03035, місто Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, будинок 45, офіс
402, у робочі дні, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Під час вирішення спорів Сторони
керуються порядком врегулювання спорів, встановленим Правилами роздрібного ринку
електричної енергії та Положенням про ІКЦ;
11.2.2. до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або до енергетичного омбудсмена,
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
нагляду (контролю) в галузі електроенергетики (або забезпечує формування та реалізує державну

політику в електроенергетичному комплексі), Антимонопольного комітету України.
Врегулювання спорів Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно
до затвердженого Регулятором порядку;
11.2.3. до суду щодо вирішення спору в судовому порядку.
11.3. Не звернення Споживача до Регулятора та інших осіб (пункти 11.2.1, 11.2.2 цього Договору)
не позбавляє Споживача та Постачальника права щодо вирішення спору в судовому порядку за
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору.
11.4. Кожна із Сторін має право звернутися до суду для вирішення спору у порядку відповідно
до законодавства України.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання чи невиконання своїх
зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком
обставин непереборної сили/обставин форс-мажору, що виникли після укладення цього
Договору, та які Сторони не могли передбачити в момент його укладення.
Обставиною непереборної сили/обставиною форс-мажору є будь-яка надзвичайна та
невідворотна подія, яка об'єктивно унеможливлює здатність Сторони Договору виконувати свої
зобов'язання за цим Договором, що не залежить від його волі і дій, що включає, але не
обмежуючись, наступне: а) подія викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом
(повінь, циклон, шторм, цунамі, осідання ґрунту, землетрус, пожежа тощо); б) надзвичайна та
невідворотна обставина, що об’єктивно унеможливлює виконання зобов’язань Стороною як
учасника ринку електричної енергії, а також бездіяльність третіх сторін, в) страйки, суспільні
безлади, саботаж, локаут, вибухи, аварії та вихід з ладу об’єктів електроенергетики, генерації,
машин та устаткування тощо, г) оголошена чи неоголошена війна, військові дії, масові
безпорядки, блокада, піратство тощо; д) регламентовані умови відповідних рішень та акти
державних органів влади (ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо).
12.2. Строк виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором відкладається на час дії
обставин непереборної сили/обставин форс-мажору.
12.3. Сторона, у якої виникла ситуація неможливості виконання зобов'язань за цим Договором,
повинна негайно за допомогою будь-якого засобу зв’язку повідомити іншу Сторону про настання
обставин непероборної сили/обставин форс-мажору негайно, але не пізніше ніж 3 (трьох) днів з
моменту виникнення таких обставин, та надати у письмовій формі офіційне підтвердження
настання обставин непереборної сили. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про
неможливість виконання прийнятих за цим Договором зобов’язань позбавляє Сторону права
посилатися на будь-яку обставину форс-мажору як на підставу, що звільняє від відповідальності
за невиконання зобов'язань за цим Договором.
12.4. Наявність обставин непереборної сили/обставин форс-мажору підтверджується Торговопромисловою палатою України або іншим уповноваженим органом відповідно до законодавства
України.
12.5. У найкоротший строк після настання обставин непереборної сили/обставин форс-мажору,
Сторони мають обговорити і погодити виконання умов цього Договору.
12.6. Виникнення обставин непереборної сили/обставин форс-мажору не є підставою для
звільнення від оплати Споживача за електричну енергію, що була поставлена Постачальником
Споживачу до їх виникнення.
13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та укладається на
строк, що зазначається у Комерційній пропозиції, та діє до дня/дати, що визначена в Комерційній
пропозиції, а в частині розрахунків за електричну енергію - до повного їх виконання.
13.2.Строк дії Договору може бути продовжено (пролонговано) Сторонами за умовами
Комерційної пропозиції. Договір може бути припинено та розірвано кожною із Сторін на
підставах та у порядку відповідно до законодавства України та за умовами цього Договору.
13.3. Постачальник має повідомити Споживача про зміну умов цього Договору, у тому числі
Комерційної пропозиції, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх застосування, у тому числі
про зміни цін, що викликані змінами регульованих складових ціни електричної енергії (тарифу
на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змінами законодавства
України щодо формування цієї ціни або умов постачання електричної енергії Споживачу.

Якщо Споживач не приймає зміни до умов Договору/Комерційної пропозиції:
13.3.1. Договір вважається достроково розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою
Споживача - у разі надання Постачальнику письмової заяви про незгоду/неприйняття змін
протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення про зміни Договору/Комерційної
пропозиції, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до зазначеної в повідомленні дати зміни
умов Договору;
13.3.2. Договір є зміненим на запропонованих Постачальником умовах, якщо Споживач не надав
Постачальнику письмову заяву про незгоду/неприйняття змін Договору/Комерційної пропозиції
у термін, встановлений пунктом 13.3.1 цього Договору.
13.4. Обмін та передача повідомлень, включаючи повідомлення про припинення/розірвання
Договору, інформації, даних, документів, у тому числі податкового та бухгалтерського обліку,
зміни та доповнення до цього Договору вважаються зробленими належним чином, якщо:
а) здійснені в письмовій формі, підписані уповноваженими особами Сторін та скріплені
печатками Сторін (за наявності) та надіслані рекомендованим листом, вручені кур’єром або
особисто за зазначеними в Договорі адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде
вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв’язку Сторони –
одержувача; та/або
б) здійснені шляхом електронного обміну за кваліфікованим електронним цифровим підписом
уповноважених осіб Сторін, оформлені відповідно до вимог законодавства України, через
офіційні електронні портали, якщо Сторони письмово домовились про це. Документи, що
підписані електронним цифровим підписом та передані через електронні портали (електронне
листування), прирівнюється до оригіналів документів (повідомлень), та не потребують
затвердження на матеріальних носіях, папері. Датою підписання документа, є дата накладення
електронного цифрового підпису Стороною, яка складає відповідний документ за умовами цього
Договору, такий документ вважається отриманим іншою Стороною на наступний робочий день
з 00 год. 00. хв. за київським часом, після їх надсилання з електронної адреси відповідної
Сторони, що вказана в цьому Договорі.
Документи, що передані електронною поштою без підтвердження кваліфікованим електронним
цифровим підписом Сторони, повинні бути замінені такою Стороною оригіналами документів у
паперовій формі протягом 10 робочих днів з дня їх підписання відповідною Стороною.
13.5. Постачальник має право розірвати цей Договір достроково в односторонньому порядку,
повідомивши Споживача про це за 20 (двадцять) календарних днів до запланованої дати
розірвання Договору:
а) Споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з цим Договором;
б) Споживач порушив істотні умови цього Договору, і не вжив заходів щодо усунення такого
порушення в строк, що становить 5 робочих днів;
в) в інших випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.
Договір вважається розірваним Сторонами на 21 день з моменту отримання Споживачем
повідомлення про розірвання, якщо Сторони не домовилися про інший строк
припинення/розірвання цього Договору.
13.6. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках:
13.6.1. анулювання Постачальнику ліцензії з постачання електричної енергії споживачу;
13.6.2. визнання Постачальника та/або Споживача банкрутом або припинення господарської
діяльності Постачальником та/або Споживачем;
13.6.3. у разі зміни власника об’єкта Споживача;
13.6.4. у разі зміни електропостачальника з підстав, передбачених законодавством України та
цим Договором.
13.7. Якщо об'єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається
один Договір з одним із співвласників (користувачів), за умови письмової згоди всіх інших
співвласників (користувачів), про що робиться в цьому Договорі відмітка.
13.8. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів, електронної
пошти, будь-якої інформації та даних, зазначених в цьому Договорі та/або додатках до цього
Договору, у строк не пізніше 5 (п’ять) робочих днів з дня настання такої зміни, якщо інше не
передбачено законодавством України та цим Договором.
13.9. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання Договору, зокрема будьяка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною і не підлягає
розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків

розголошення на вимогу уповноважених державних органів та за умовами цього Договору. У
разі розголошення інформації на вимогу уповноважених державних органів, Сторона зобов'язана
негайно повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж протягом 1-го (одного) робочого дня з
моменту такого розголошення у спосіб, передбачений цим Договором.
Не
вважається
розголошенням
надання
інформації
операторам
систем
розподілу/передачі/комерційного обліку, з метою укладення відповідних договорів, що
визначаються законодавством України. Ціна та ціноутворення електричної енергії, послуг
електропостачання є конфіденційною інформацією, якщо інше не передбачено законодавством
України.
13.10. У разі змін до законодавства України, такі зміни застосовуються з моменту набрання їх
чинності, якщо інше не передбачено такими змінами. При цьому Сторони зобов’язуються
вчинити усі необхідні дії для приведення цього Договору/Комерційної пропозиції у відповідність
до змін законодавства України.
13.11. У випадках, визначених законодавством України:
13.11.1 враховуючи, що відповідно до умов даного Договору постачання/передача
Постачальником електричної енергії Споживачу носить безперервний характер, Постачальник,
керуючись п. 201.4 статті 201 Податкового Кодексу України, не пізніше останнього дня місяця,
в якому здійснено таку передачу/постачання електричної енергії, складає зведену податкову
накладну, з урахуванням всього обсягу електричної енергії протягом розрахункового періоду;
13.11.2 Постачальник зобов’язаний з використанням відображеної у встановленому порядку
електронного цифрового підпису уповноваженої особи Постачальника та спеціалізованого
програмного забезпечення, яке використовується для реєстрації податкових накладних, провести
реєстрацію податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних у строки та у порядку,
визначеному Податковим Кодексом України.
13.12. Під час укладання Договору Сторони підтверджують, що особи, які підписали
Договір/заяву-приєднання/комерційну пропозицію, діють в межах наданих їм статутом та/або
довіреністю повноважень, а також не є усуненими від виконання своїх обов'язків.
13.13. Персональні дані Сторін захищаються Конституцією України та Законом України «Про
захист персональних даних». Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в
межах укладення, підписання та виконання зобов’язань за цим Договором та відповідно до
законодавства України.
13.14. Жодна із Сторін не має права передавати будь-які зобов'язання за даним Договором третій
стороні без письмового погодження іншої Сторони.
13.15. Всі зміни та доповнення до цього Договору, включаючи зміни та доповнення до додатків
цього Договору, допускаються за згодою Сторін, крім випадків, коли інше визначено
законодавством України та цим Договором.
14. АНТИКОРУПЦІЙНІ ТА АНТИСАНКЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
14.1. Постачальник заявляє та гарантує, що він дотримується законодавства України, включаючи,
але не обмежуючись, антикорупційного законодавства України, Законів України «Про санкції»,
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», не
займається будь-якою діяльністю, яка може являти собою хабарництво, корупцію, отримання
неправомірної вигоди або конфлікт інтересів, відмивання доходів, а також утримується від
поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити правопорушення.
14.2. Споживач заявляє та гарантує, що він дотримується законодавства України, включаючи,
але не обмежуючись, антикорупційного законодавства України, Законів України «Про санкції»,
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», не
займається будь-якою діяльністю, яка може являти собою хабарництво, корупцію, отримання
неправомірної вигоди або конфлікт інтересів, відмивання доходів, а також утримується від
поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити правопорушення.
14.3. Сторони зобов’язуються проявляти увагу та ретельність з метою недопущення жодної
прямої або непрямої пропозиції, сплати, підбурювання або згоди на отримання хабарів чи
неправомірної вигоди у будь-якій формі у зв’язку із цим Договором. Це зобов’язання
поширюється на стосунки працівників та представників однієї Сторони із працівниками та
представниками іншої Сторони або третіх осіб у зв’язку із цим Договором. Всі документи, які

складаються Сторонами відповідно до цього Договору або у зв’язку із цим Договором, в тому
числі рахунки, повідомлення, звіти, повинні достовірно відображати дані та факти стосовно
діяльності та операцій Сторін.
15. ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ДОГОВОРУ
15.1. Цей Договір разом із додатками, визначеними у пункті 15.2 цього Договору, складають
єдиний документ – Договір про постачання електричної енергії споживачу.
15.2. Додатками до цього Договору є:
Додаток №1 – Заява-приєднання;
Додаток №2 – Комерційна пропозиція до договору про постачання електричної енергії;
Додаток №3 - Графік погодинного планового обсягу (форма).
16. ПОШТОВІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
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