Договір № ___________
купівлі-продажу електроенергії
____ «________» 2019 р.

_________________________

Товариство
з обмеженою відповідальністю
«Склянний Альянс», код
ЄДРПОУ 38470333, що діє у відповідності до Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльностіз постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом на підставі Ліцензії на
правоздійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
нерегульованимтарифом серія ___________, в особі директора Ткачмана Федора Михайловича,
який діє напідставі Статуту, надалі "Постачальник", з одного боку, та _____ “_______” (код
ЄДРПОУ__________), в особі директора ____________________, що діє на
підставі___________________________, надалі "Споживач", з іншого боку, керуючись
Законом України "Про електроенергетику", відповідно Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15, зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 26.07.96 за № 408/1433, і Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 12.08.96 № 36, зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 14.08.96 за № 448/1473 уклали цей Договір купівлі-продажу електричної енергії (надалі
Договір):
1. Предмет Договору
Постачальник здійснює продаж електричної енергії Споживачу, а Споживач оплачує
спожиту електроенергію у відповідності до умов цього Договору та Додатків до нього, що є
його невід'ємними частинами.
Предметом продажу є активна електроенергія, що продається в точці продажу,
розташування якої установлюється на межі балансової належності електроустановок.
2. Зобов'язання сторін
При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні питань, що не обумовлені
цим Договором, сторони
зобов'язуються керуватися Законом України "Про
електроенергетику", Правилами користування електричною енергією, а також іншими
нормативними актами.
2.1. Постачальник зобов'язується:
2.1.1. Здійснювати протягом терміну дії Договору цілодобовий продаж електричної
енергії Споживачу:
− у обсязі, визначеному відповідно до розділу 5 цього Договору:
− із дотриманням граничних
державними стандартами;

показників

якості

електричної

енергії,

визначених

− забезпечити отримання Споживачем електричної енергії на рівні дозволеної потужності до ХХХХХХХХ кВт.
2.1.2. Погоджувати із Споживачем обсяг продажу електроенергії у порядку,
визначеному розділом 5 цього Договору.

2.1.3 До 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, оформлювати купівлю-продаж
фактичних обсягів проданої електроенергії за розрахунковий місяць двостороннім
Актом із Споживачем.
2.1.4 Повідомляти Споживача письмово про зміни реквізитів (місцезнаходження,
найменування, організаційно-правова форма, банківські реквізити тощо) не пізніше, ніж через
5 днів від настання таких змін.
2.1.5. Укласти договір з відповідною електропередавальною організацією (
“
”) на території здійснення ліцензованої діяльності
якої знаходиться Споживач, на передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами.
2.1.6. Повідомляти Споживача про всі зміни тарифів на електричну енергію письмово
за п'ять робочих днів до введення їх у дію.
2.1.7. Здійснювати диференційний (погодинний) облік спожитої електроенергії
щодобово та передавати місцевій енергопостачальній компанії (
“
”) дані про обсяги споживання електроенергії за попередню добу факсом
або електронною поштою.
2.1.8 Вимагати від
“
” дотримання
вимог щодо фактичної категорії струмоприймачів Споживача та гарантованим рівнем надійності
електропостачання ;
2.1.9. Вимагати від
“
” дотримання
граничних показників якості електричної енергії на межі балансової належності електромереж
в точці продажу.
2.2. Споживач зобов'язується:
2.2.1. Своєчасно, не пізніше 5-го числа поточного розрахункового періоду надавати
Постачальнику письмову заявку з зазначенням:
- обсягів споживання електроенергії на наступний розрахунковий період за класами
напруги споживання;
- граничних величин споживання електричної потужності у години ранкового та
вечірнього максимуму навантаження енергосистеми.
2.2.2. До 2 числа місяця, наступного за розрахунковим, Споживач оформлює Акт з
Електропередавальною організацією (
“
”), яким
підтверджуються фактичні обсяги споживання електроенергії у розрахунковому місяці.
2.2.3. До 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, оформлювати купівлюпродаж фактичних обсягів електроенергії за розрахунковий місяць двостороннім Актом із
Постачальником.
2.2.4. Проводити з Постачальником розрахунки за спожиту електроенергію
у терміни, визначені у Додатку 2 даного Договору.
2.2.5. Після виконання Постачальником умов п. 2.1.5, підписати зміни до договору
постачання електричної енергії з відповідною електропередавальною організацією
щодо припинення-відновлення продажу(постачання) електричної енергії (Додаток 6
до ПКЕЕ).
2.2.6. Здійснювати диференційний (погодинний) облік спожитої електроенергії та при
необхідності щодобово передавати місцевій енергопостачальній компанії (
“
”) дані про обсяги споживання електроенергії за
попередню добу факсом або електронною поштою.
2.2.7. Для обліку та контролю обсягів спожитої електроенергії надавати
безпосередній доступ до розрахункових засобів обліку електричної енергії (АСКОЕ).
2.2.8. Вживати комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму та загрозі
життю, пошкодженню обладнання та продукції, негативним екологічним наслідкам тощо, у
разі отримання попередження про відключення (обмеження) згідно з п.6.1 цього Договору.

2.2.9. Повідомляти Постачальника письмово про зміни реквізитів (місцезнаходження,
найменування, організаційно-правова форма, банківських реквізитів тощо) не пізніше, ніж
через 5 днів від настання таких змін.
3. Права сторін
3.1. Постачальник має право:
3.1.1. Вимагати від Споживача виконання умов цього Договору.
3.1.2. Припиняти постачання електричної енергії Споживачу у випадках,
передбачених розділом 6 цього Договору, з залученням персоналу місцевої
електропередавальної компанії.
3.1.3. Доступу до розрахункових засобів обліку електричної енергії із залученням
персоналу місцевої енергопостачальної компанії
3.2. Споживач має право:
3.2.1. Вимагати від Постачальника виконання умов Договору.
3.2.2. Вимагати відшкодування збитків, завданих Споживачу внаслідок порушення
Постачальником умов цього Договору.
3.2.3. Вимагати поновлення постачання електричної енергії після усунення порушень
згідно з розділом 6 цього Договору, якщо припинення електропостачання відбулося без
розірвання цього Договору.
4. Відповідальність сторін
4.1. Відповідальність Постачальника:
4.1.1. Постачальник несе відповідальність за постачання електричної енергії
Споживачу:
- в обсягах та із забезпеченням договірної величини потужності, визначеними згідно з
вимогами цього Договору;
- із дотриманням вимог щодо фактичної категорії струмоприймачів Споживача та
гарантованим рівнем надійності електропостачання;
- із дотриманням граничних показників якості електричної енергії на межі балансової
належності електромереж в точці продажу.
4.1.2. У разі перерви в постачанні електричної енергії Споживачу з вини
Постачальника, Постачальник несе відповідальність перед Споживачем у розмірі двократної
вартості недовідпущеної електричної енергії.
4.1.3. Якщо Постачальник з обставин, що не залежать від виконання Споживачем
умов цього Договору, протягом розрахункового періоду вимушений припинити продаж
електричної енергії Споживачу, про що повідомляє Споживача не пізніше ніж за 30
(тридцять) робочих днів, електропостачання Споживача здійснюється ПАТ «ДТЕК
”ДНІПРООБЛЕНЕРГО”, у відповідності до Правил користування електричною енергією.
У такому випадку сторонами оформлюється акт звірки розрахунків, відповідно до
якого здійснюються остаточні розрахунки за період постачання:
- якщо сума фактично сплачених Споживачем за електроенергію коштів, перевищує
вартість електроенергії, спожитої Споживачем на момент припинення постачання,
надлишкові сплачені кошти підлягають поверненню Споживачу Постачальником протягом
трьох банківських днів з дати складення акту та його підписання Споживачем;

- якщо вартість електроенергії, спожитої Споживачем на момент припинення постачання,
перевищує суму сплачених Споживачем за електроенергію коштів, Споживач здійснює повну
оплату за спожиту електроенергію протягом трьох банківських днів з дати складення акту.
4.1.4. У разі несвоєчасного повернення Сторонами коштів, у випадках передбачених
п.4.1.3 цього Договору, винна Сторона сплачує іншій пеню за кожний день прострочення
платежу, враховуючи день фактичної оплати, у розмірі, що обчислюється, виходячи із подвійної
облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня
від суми несвоєчасно повернених коштів.
4.1.5. Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем, у разі порушення
Споживачем умов п.2.2 даного Договору.
4.2. Споживач несе відповідальність за:
4.2.1. Своєчасне внесення платежів згідно з цим Договором (Додаток 2). За несвоєчасне
внесення платежів Споживач сплачує Постачальнику пеню за кожний день прострочення
платежу, враховуючи день фактичної оплати у розмірі, що обчислюється, виходячи із подвійної
облікової ставки Національного банку України. Сума пені зазначається у розрахунковому
документі окремим рядком.
вимог

4.2.2. За безперебійне функціонування власної АСКОЕ та формування звітів згідно
“
”.
4.3. Форс-мажорні обставини

4.3.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань
за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. Термін виконання
таких зобов'язань відкладається на строк дії обставин непереборної сили. Факт наявності і
строк дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою, виданою Торгово-Промисловою
Палатою України.
4.3.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим внаслідок дії обставин
непереборної сили повинна не менш ніж через п'ять календарних днів письмово повідомити
іншу сторону про початок, можливий термін та дату припинення дії обставин непереборної
сили.
5. Порядок визначення договірних величин споживання електричної енергії
5.1. Договірна величина споживання електричної енергії дорівнює
зазначеним у заявці, наданій Споживачем відповідно до п.2.2.1 цього Договору.

обсягам,

5.2. Протягом розрахункового періоду Споживач може скорегувати Договірні
величини споживання електричної енергії за умов:
- передачі до Постачальника листа про збільшення або зменшення Споживачем
договірних величин не менш ніж за 5 робочих днів до моменту очікуваного перевищення
договірних величин, але не пізніше 15 числа розрахункового періоду;
- здійснення Споживачем оплати додатково заявлених Договірних величин.
Договірна величина вважається скоригованою у разі отримання Споживачем
письмового підтвердження щодо згоди Постачальника на коригування Договірних величин.
6. Умови обмеження та припинення постачання електричної енергії
6.1. У разі несплати за електроенергію у терміни, визначені розділом 7 цього Договору,
електропостачання Споживача може бути обмеженим або припиненим Постачальником через
місцеву електропередавальну компанію з попередженням не пізніше ніж за 3 робочих дні.
6.2. Відключення не звільняє Споживача від оплати боргу, а також чергових платежів
згідно з розділом 7 цього Договору та пені за час прострочення платежу.

7. Тарифи та порядок проведення розрахунків
7.1. Розрахунковий період встановлюється з 24:00 годин останнього числа місяця до
такого ж числа наступного місяця.
7.2. Оплата споживання електроенергії здійснюється Споживачем на підставі рахунків
на споживання електроенергії, виставлених Постачальником, шляхом перерахування
грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно тарифів та термінів визначених
у Додатку 2. Попередня оплата здійснюється не більш чим за один розрахунковий період.
7.3. Перелік точок обліку, за якими буде визначатися обсяг спожитої електроенергії,
наведений у Додатку 1 до даного Договору, що є його невід'ємною частиною.
7.4. Середньодобові умовні погодинні обсяги споживання електроенергії Споживачем ,
для розрахунку знижки до тарифу, наведені у Додатку 3 до даного Договору, що є його
невід'ємною частиною.
8. Інші умови
8.1. Цей Договір вступає в силу з дати підписання сторонами та діє безстроково,
якщо жодна із Сторін не повідомить іншу сторону про бажання розірвання Договору у
відповідності до вимог п.8.2 цього Договору. Договір набирає чинності з моменту підписання
договорів з відповідними електропередавальними організаціями (
“
”), на території здійснення ліцензованої діяльності яких знаходиться
Споживач.
8.2. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою будь-якої за сторін за умови
письмового повідомлення про це іншої не пізніше ніж за двадцять п'ять календарних
днів до закінчення розрахункового періоду.
8.3. Внесення змін до цього Договору здійснюється шляхом укладення додаткових
угод .
8.4. Сторони цього договору мають статус платника податку на прибуток на загальних
умовах, передбачених чинним законодавством України. У разі будь-яких змін у статусі
платника податків Сторони зобов'язані повідомити про це одна одну протягом трьох робочих
днів з моменту їх виникнення.
8.4. Неподання або несвоєчасне подання Споживачем письмової заявки згідно п.2.2.1
не є підставою для розірвання Договору, а призупиняє його дію на наступний місяць.
8.5. Припинення дії цього Договору не звільняє сторони від належного виконання
зобов'язань, що виникли під час Договору.
8.6. Споживач має право припинити дію цього Договору у випадку укладення
аналогічного договору з іншим Постачальником електричної енергії.
8.7. Листування за цим Договором здійснюється за допомогою поштового,
факсимільного або електронного зв'язку.
8.7. Сторони на момент підписання даного договору підтверджують , що вони є
платниками податку на прибуток на загальних.

9. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
Постачальник:

Споживач:

ТОВ «Склянний Альянс»
51700, м. Вільногірськ, вул. Промислова, 31
П/p. № 26000500155549 у ПАТ «Креді
Агріколь Банк», МФО 300614
Телефон: (056) 734-93-70
E-mail: saenergetics@gmail.com
код ЄДРПОУ 38470333
ІПН 384703304082

________ «_____________»
______ ________________.
П\р _________________ в __________ м. _____
МФО ______
код ЄДРПОУ __________
Інд. под. №____________
Реєстр. св-во № _____________
E-mail:
Св. платн. ПДВ №
ІПН
Платник податку на прибуток на загальних
умовах

Платник податку на прибуток на загальних Платник податку на прибуток на загальних
умовах
умовах
Директор
_________________
(підпис)
М.П.

Директор
\Ф.М. Ткачман\

___________________ \ _____________ \
(підпис)
М.П.

Додаток 1 до Договору № _____\19
від “___” _____ 2019р.

Перелік точок обліку електричної енергії,
які застосовуються для визначення обсягів електричної енергії, спожитої Споживачем
№ Місце встановлення
п\п
(підстанція)

Приєднання
(фідер)

Клас
напруги,
кВ

Номер
лічильника

Тип лічильника

Номер
дозвону на
модем/або
ТСР ІР

Номер
лічильника

Тип лічильника

Номер
дозвону на
модем/або
ТСР ІР

1
2
3
4
СУБСПОЖИВАЧІ
№ Місце встановлення
п\п
(підстанція)

Приєднання
(до якої точки
обліку)

Клас
напруги,
кВ

1
2
3
4
Постачальник:

Споживач:

Директор

Директор

2.2.2. М.П. ______________ \Ф.М. Ткачман\
(підпис)
(П.І.Б.)

2.2.3. М.П._______________ \_________________\
(підпис)
(П.І.Б.)

Додаток 2 до Договору
№___\19
від "__" _______ 2019 р.
Тарифи та строки оплати споживання електроенергії
2.2.6. Оплата за споживання електроенергії здійснюється Споживачем за тарифами такими,
що на
--- % нижче роздрібних тарифів для 2 класу напруги ПАТ ДТЕК ”ДНІПРОБЛЕНЕРГО”, що діють у
відповідному розрахунковому періоді - за обсяги електроенергії, спожитої на 2 класі напруги.

Споживач має дотримуватися умовного(базового) графіку погодинного
навантаження, відповідного розрахунку узгодженої знижки, а саме:

добового

«Ніч» 32% «Напівпік» 43% «Пік» 25 % Всього 100%.
Для розрахунку графіку добового навантаження використані данні режимної доби наведені у
Додатку 3.
2.2.7. Оплата електроенергії здійснюється Споживачем ініціативно або на підставі рахунків
на планове споживання електроенергії, виставлених Постачальником, шляхом
перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Споживача
п’ятьма
платежами у такі терміни:
- до Х - го числа розрахункового місяця – 33 % вартості договірної величини планового
споживання електричної енергії;
- до Х - го числа розрахункового місяця – 20 % вартості договірної величини планового
споживання електричної енергії;
- до Х - го числа розрахункового місяця –20 % вартості договірної величини планового
споживання електричної енергії;
- до Х - го числа розрахункового місяця –20 % вартості договірної величини планового
споживання електричної енергії;
- до Х - го числа місяця, наступного за розрахунковим – решта вартості фактичної
величини споживання електричної енергії, на підставі рахунка-фактури на фактичне споживання
електроенергії.
Перерахування грошових коштів може також здійснюватися у режимі щоденних розрахунків, такому разі
сума щоденної оплати може вираховуватися згідно формули:
Vd (грн). = Vm (грн.) : Vb
де,
Vd – сума щоденної оплати;
Vm – сума планового рахунка на споживання електричної енергії для визначеного розрахункового періода;
Vb – кількість банківських діб місяця
−

За сумісним узгодженням Споживача та Постачальника терміни оплат та алгоритм
розрахунку, знижки до тарифу можуть бути скориговані на більш сприятливі, після 3-х місяців
постачання та набору статистики по графіку споживання, якщо у цьому буде потреба у
Споживача та можливість у Постачальника.

Постачальник:

Споживач:

Директор

Директор

М.П. ______________ \Ф.М. Ткачман\
(підпис)

(П.І.Б.)

М.П._______________ \_________________\
(підпис)

(П.І.Б.)

Додаток № 3
до договору купівлі-продажу № ____________
від «____» ____________ 2019 р.

Середнемісячні умовні погодинні обсяги споживання електроенергії Споживачем
для розрахунку знижки до тарифу

Назва показника

клас
напруг
и

години доби
1

Обсяг споживаннявсього,кВт.г
1. По приладам
диференційного
(погодинного) обліку
2.Без приладів
диференційного
(погодинного) обліку

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

1
2
1
2

«Ніч» 32%

«Напівпік» 43%
«Пік» 25 %
Всього 100%.
Постачальник:

Споживач:

Директор

Директор

М.П. _______________ \Ф.М. Ткачман\
(підпис)
(П.І.Б.)

М.П._______________ \_________________\
(підпис)
(П.І.Б.)

